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22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS: 
ALMEIDA 1 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, tora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigencias 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 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

30,80 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

30,49 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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 
concomitanle ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, pare conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/202215:36:05 

9,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

8,99 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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. 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22.38 

24/02/2022 - 00:36:07 

24/02/2022 - 0820-.52 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

8.80 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

8,98 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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. 

24/02/2022 - 08:26:16 

24/02/2022 - 08:2904 

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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0005 - ITEM 0208- Ficha Ambulatorial  FNS  . 708, INÍCIO 20x24cm,  Imp.  1x1 cor, papel 180g. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:27 5,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 -11:33:13 0,29 (proposta) 03.930.566/0001-00 -00 
ALVES PEREIRA 

I 
i 
I 
I 

MILSOM 

Situação 

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 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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24/02/2022 - 08:26:21 

0,70 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado'. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — EyESPECIFICA e 1) - SIMPUFICADA — fora do 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidã 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da s 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 d 
6.11. Serão nobilitadas 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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/0212022 11:57:52 

0,82 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA  Waldo  
COMERCIO E SERVICOS LTDA ' 

0,81 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

0,90 (proposta) 00.852.563/0001-08 -  MAUI°  SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por  gem  22/03/2022 15:33:40 

0,69 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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 
10024/198,5 24/02/2022 12:26:19 

CanceladO - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 14:37:57 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

2,4/02/2022 - 00:36:12 

24/02/2022 - 08:25:37 

0,50 00,852,563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

LOTE 0005- ITEM 0209- Ficha Ambulatorial  FNS  708 CONTINUAÇÃO 20x24cm,  Imp.  1xlcor, papel 180g. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:27 5,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:33:25 0,29 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:57 0,70 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

I]  

23/02/2022 - 15:31:24 0,82 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:2238 0,81 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

Sltualtto 

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. 

8,11. 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1228:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA—fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:36:05 

v.  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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0,80 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

0.55 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança 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. Saito  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:26:26 0,50 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa nao cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0005- ITEM 0210 - Ficha de Notificação de Infecções Comunitárias e Hospitalares, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 
100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:27 15.00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:33:39 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -00 
ALVES PEREIRA 

MILSOM 

23/02/2022 - 14.37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SER VICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:36:20 15,00 (proposta) 00.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

-08 - MAJRO SERGIO 

24/02/2022 - 08:22:58 12,00 02.472.396/0002-86 
Aliança Ltda 

- Gráfica e Editora 

24/02/2022 - 08:26:34 12,35 00.852,563/0001-08 - MALIRO 
BRITO VIEIRA 

SERGIO 

Situação 

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 declaragbes 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira. A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento asilem 6.10 do Edital, 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. 22/03/202215:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10,   a proposta de preços inicial asa 
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 distxridem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugn/30o conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40  

port&  de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.comar  
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24102/2022- 08:29:48 
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11,90 03.930,566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA 1  

Cancelada - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10. t  a proposta  cis pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  con  
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

r  

SQ 

24/02/2022 - 08:30:53 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultern o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,85 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6,10. •  a proposta de preços inicial aos 

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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitattirio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

1 
LOTE 0005 - ITEM 0211 - Infecção NISS, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, pape 75g, 100x1. • 

• 

Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:27 15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 -Gráfica 
Mange  Ltda 

e Editora  

23/02/2022 - 11:33:54 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19.22.38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo 
Martins Brito 

Nonato 
I 

24/02/2022 - 00:36:23 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO 
BRITO VIEIRA 

SERGIO 

24/02/2022 - 08:23:03 12,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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. I 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitattirio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade. de acordo com o Item 8.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamentc .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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado Descumprimento soltem 6.10 do Edital, 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, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024f198.524/02/2022 12:26:19 

mg portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httpsiNalidaarquivo.portaidecompraspublicas.combr 
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12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ' susto por item 22/03/2022 15:33:40 

20220 52 

e 

11,90 03.930.56610001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

4S 

ALVES PEREIRA 6.10.   a proposta de preços inicial e os 

de f::;',:• ' • 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. 

24/02/2022 - 08.30.59 

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 
Licitatóno. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,85 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.  ,  a proposta de preços inicial  ens  

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  
exigences  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 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

LOTE 0005 - ITEM 0212- Tabela de Acompanhamento Diário UTI  Neonatal,  21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 

23/02/2022 

- 10.09.27  

- 11:34:12 

15,00 (proposta) 

12,40 (proposta) 

02.472.396/0002-86 - Gntifi'  ca e Editora 
Aliança Ltda ' , 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598(0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 46.182.278/000L1 
COMERCIO E SERVICOS 

- CORPORATIVA 
LIDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:36:26 15.00 (proposta) 06.852.563/0001-08 
BRITO VIEIRA 

- MALRO SERGIO 

Situação 

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. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A) Qualificação Econõmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falências Concordata emitida pelo  carted)  distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigancias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  2460 Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado- Descumprimento ao item 8.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22(03(202215:33:40 

porto) de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo,portaldecompraspublicas,combr 
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12,00 02.472.396/0002-86 - G,Mice e Edit° a  24/02/2022 - 08:23:08 
Aliança Ltda 

4Z2.` 
414  

/# N P(41 c'ft. 
Pc 6,  

24/02/2022 - 08:26:42 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços  in  
documentps de habilitação deverão ser anexados concorni 
registro da proposta no Sistema, as declarações e proposta  in  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura  dig(  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

r' 
6.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigencias 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 is 
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 
10024/190.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:29:56 11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:3104 11,85 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

ft, 

LOTE 0005- ITEM 0213 -Tabela de Acompanhamento Dibrio UTI  'Neonatal  . Paciente em Ventliaçâo Mecânica, 21 x 30 cm,  Imp.  
1x0 cor, papel 75g, 100x1.  

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6.10.   a proposta de  preps  inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforma o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA—fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que No atenderem  its  
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 24/02/2022 11:57:52 

Data 

23/02/2022 - 10:09:27 

23/02/2022 - 11:34:27 

23/02/2022 - 14:37:57 

Valor CNPJ 

15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/0212022- 19:22:38 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 
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24/02/2022 08.26:45  

BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida , 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 
Licitatõrio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

i 
15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

... . 
2022 -'08:23:14 

24/02/2022- 08:30:01 11,90 03.930,566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10,   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 

  

   

24/02/2022 - 08:31:11  11.85 02.472.396/0002-86 -  GI-Arica  e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança 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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0005 - ITEM 0214 - Tabela de Acompanhamento Diário UTI  Neonatal  . Paciente  ern  Acesso Central/die, 21 x 30 cm,  Imp.  
1x0 cor, papel 75g, 100x1. 

Situação 

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. 

Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09.27 15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 -11:34:42 12,40 (proposta) 03.930,566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigèncias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatdrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12-26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 
100241198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falências Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
1002411924/02/2022 11:57.52 

11111 portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https./Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 As 11:12:05. 

PUBLICAS Código verificador: 22A7A0 

Página  380 de 747 

CI CI 

   

   

    

    



23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:36:32 

24/02/2022 - 08:23:19 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,00 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

•\,t,If a' Piff:>: 

t:t RAN 
'?9 I $--- - 4 1  

.•  
Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de pregos inicial e os docum 
habilitação deverão ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03)2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concornitante 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 
10024/1985 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 
exigancias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. t , Serão inabilitadas licitantes que  ram  atenderem as 
exIgancias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:26:51 

24/02/2022 - 08:30:05 

12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

11,90 03,930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:31:16 11,85 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

N° 
itarit4 
‘94.1 

s de  

LOTE 0005- ITEM 0215- Altas, Óbitos, Transferenclas, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 

Data 

23/02/2022 - 10:09:27 

23/02/2022 - 11:34:55 

Valor ONPJ 

15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

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 
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

CanceladO DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e 1) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 8.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 clo edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COBTA 
ALMEIDA 

mg port&  de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaidecompraspublicas.combr  
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2410212022 24102/2022 - 00:36:37 

24/02/2022 - 08:21:05 

s  24/02/2022 - 08:26:54 

23/02/2022 - 11:35:14 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:3605 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,00 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 

II Licitatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando  

ii fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,35 09.852.563/000t-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA . susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:30:10 11.90 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

24/02/2022 - 08:31:22 

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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,85 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança 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 ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0005- ITEM 0216- Folha de Frequancia, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ Sltuaolo 

23/02/2022 - 10:09:27 15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços inicial aos 
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 es 
exigências do  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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24/02/2022 - 08:30:14 11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

keAlif 
.re6  
No  

697 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do  pr • 
validade, de acordo com o item 6.7 do  edits].  
6.1.3 — A) Oualificação Económico-Financeira: A) Certidão N 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do 
6.11. i Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterioque discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 14:37:57 2200 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 08:26:58 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA' Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -Raimundo Nonato Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.56310001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,00 02.472396/0002-86 - Gráficas Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/202215:33:40 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:36:42 

24/02/2022 - 08:2110 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. h Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dtficultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:31:27  11,85 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0005- ITEM 0217- Mapa Controle de  Mettle  , 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:27 15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e  Editors  
Aliança Ltda 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de  preps  inicial aos 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  all.  24 do Decreto 
10024/198.5 24102/2022 12:26:19 

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas,com.br  
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12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

‘' 23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

23/02/2022 - 19;22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:36:45 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MALIRO SERGIO 
BRITO VIEIRA !! 

24/02/2022 -08:21:15 12.00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:27:02 12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:30:19 11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:31:33  11.85 02.472.396/0002-86 - Gráfica 
Aliança Ltda ! 

e Editora 

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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

• 
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 
Licitatórjo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024i198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15-3340 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0005 - ITEM 0218- Laudo Para Solicitação de Autorização de internação Hospitalar. A.I.H, 21 x 30 cm ,  imp.  1x0 cor, 
papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ Situação 
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23/02/2022 - 10:09:27 15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. ;  a proposta 
documentos de habilitação deverão ser anexa 
registro da proposta no sistema, as declarações e 
deverão ser assinadas digitalmente através de assi 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  °DIM  
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 11:35:45 

23/02/2022 - 14:37:57 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:36:59 

24/02/2022 - 08:21:20 

6.11. i Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ds 
exigências do  presents  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 

- 10024/19,524/02/2022 12:26:19 • . • 

(-SOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
I • ' 6.10.   apropostadepreçoslnictaleoa 

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 a 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

22,00 (proposta) 13.926.598(0001-98 - R COSTA Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.276/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA . 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do  Edda!,  As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAUR() SERG O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22J03/2022 15:33:40 

12,00 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora CanceladO - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:27:06 12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO N./1E1RA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:30:32 11.90 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:31:41 11,85 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM. 
Aliança Lida 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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. I  Saito  Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  

al  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:llvalidaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br 
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0219- SINAN . Investigagfio de doença relacionada ao trabalho . Acidente de trabalho grave, 100x1, papal 

.2 7 cm, impresstio 1x1.  
‘.... Data Valor CNPJ Situação 

4/4  A3.1.0 :2 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 °A° atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 11:36:00  
., 

12,40 (proposta) 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA ; 

!! 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. 

23/02/2022 - 1437:57 22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

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 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6,1,3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15.31.24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 08:27:09 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA !I susto por item 22/03/2022 15:33:40 ;I 

I 
12,00 02.472.396/0002-86 - Gréfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial soa 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,35 00.852.563/001-08 - MALRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ! susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 00:37:01 

24/02/2022 - 08:21:25 

LOTE 0005 - ITEM 0220- SINAN. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Doenças Relacionada ao Trabalho 
Dermatoses Ocupaclonals, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ Situação 

23/02/2022 - 10:09:27 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM, 
Aliança Ltda 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  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. Saito  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 
10024/198.5 24/02(2022 12:26:19 
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23/02/2022 - 11:36:15 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 • R COSTA 
ALMEIDA 

 

    

    

    

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato  
Marlins Onto  

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editoa 
Aliança  Lids  

12,35 00.852.563/0001-08- MAURO SERG 
BRITO VIEIRA  

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  con  
registro da proposta no sistema, as declarações e propo 
deverão ser assinadas digltalmente através de assinatura 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. - Serão inabilitadas licitantes que não atenderem els 
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 
10024/198.5.24/0212022 11:28:17 

, 
Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E)ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 — A) ,Qualificação Econômico-Financelra: A) Certidão Negativa de 
Falência  it  Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Licilatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/031202215:33:40 

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  conform  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 00:37:03 

24/02/2022 - 08:21:31 

24/02/2022 - 08:27:14 

LOTE 0005 - ITEM 0221 - SINAN. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Doenças Relacionada ao Trabalho 
.Transtomos Mentais Relacionados ao Trabalho, 21 x 30 cm ,  imp.  1x1 cor, papel .75g, 100x1 

23/02/2022 -11:36:29 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• Data 

23/02/2022 - 10:0927 

Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

 

1.1  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
.COVPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022  its  11:12:05. 
1111111111 PUBLICAS Código verificador 22A7AC 

PAgina 387 de 747 

O. CI 

.45 VP 
° 



Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigenclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/0212022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 1922.38 29,47 (proposta) 35.189,000/0001-68 - Raimundo 
Martins Brito 

Nonato 

24/02/2022 - 00:37:06 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:2138 12,00 02.472.396/0002-86 - Graf/ca e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:27:17 12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:31:53 11,90 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/202215:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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&  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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8,10.   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. 

8.11. 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0005 - ITEM 0222 - SINAN. Sistema de Informagio de Agravos de Notlflcaçflo. Doenças Relacionada ao Trabalho .  Cancer  
Relacionado ao Trabalho, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  
Data Valor CNPJ 

; 
Sltuagito 

23/02/2022 - 10:0927 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6,10.   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 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 11:36:40 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatEtrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - IR COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278(0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LITDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 08:27:21  12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:31:48 11,90 03.930,586/0001-00 - 001 MiLSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do  pr  
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão N 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do ed 
6.11. !• Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
°Agendas do presente'Eciital 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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilltação, a proposta de preços Inicial e os documentos de 
habilitaçáO 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:37:09 

24/02/2022 - 08:2143 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,00 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6,10.   a proposta de preços inicial aos 

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 nobilitadas licitantes que não atenderem  its  
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigencias 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0005 - ITEM 0223 - SINAN . Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Doenças Relacionada ao Trabalho. 
LER/DORT, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1. II 
Data 
23/02/2022 - 10:09:27 

Valor CNPJ MON, 
16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

Aliança Lida 6.10,   a proposta de preços inicial aos 
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. 

23/02/2022 - 11:36:52 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

6.11. Sergio 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  all.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

Pagina  389 de 747 

Iii. ion portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://vafidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
cogPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 

P BLICAS Código verificador 22A7AC 



22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

‘V"C; 

92
51 

ty.‘u 

LOTE 0005 - ITEM 0224 - SINAN . Sistema 
Pneumoconioses, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, 

de Informação de Agravos de Notificação . Doenças Relacionada ao Trabalho. 
papel 76g, 100x1. 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Rafinundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:37:10 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 0821:49 12,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida ,1 

24/02/2022 - 08:27:24 12.35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:31:57 11,90 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e 6 SIMPLIFICADA-fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33.40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial coa 
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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial coa 
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 
1002,4/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Data 

23/02/2022 - 10:09-28 16,00 (proposta) 

Valor CNPJ 

02,472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:37:03 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial coa 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  
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29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo  Non  to 
Martins Brito 

15,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

11,90 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:37:19 

24/02/2022 - 082155 

23/02)2022- 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelad6- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  of)  - SIMPLIFICADA —fora 
validade, de acordo com o item 8.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da se 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitattirio que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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 Mical deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidre e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado'- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:27:31 12,35 00.852.563/0001-08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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 
Licitatério, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 06.32:01 11,89 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

 

    

    

    

    

LOTE 0005 - ITEM 0225 - Ficha de investigageo de Óbito Fetal . serviço de saúde hospitalar F2, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 
75g, 100x1. I  

Sltuagao 

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. Saito  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor 

15,00 (proposta) 

CNPJ 

02.472.396/0002-86 -Gráficp e Editors  
Aliança  Ltda 

23/02/2022 - 11:37:13 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

! 
V  
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23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:37:23 

24/02/2022 - 08:2201 

2410212022- 08:27:35 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA  —fore  do prazo de 
validade. de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, tora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 ;CORPORATIVA VAlido 
COMERCIO E SERV1COS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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, 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA I susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,00 02.472.39610002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Albino Lida 6.10,   a proposta de preços inicial aos 

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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

2200. (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

12.35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não Cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08.32.05 11,90 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

LOTE 0005 - ITEM 0226- Controle de Dietas , 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ  Situação 

23/02/2022 - 10:09:28 15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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  its  
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 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

23/02/2022 - 11:37:25 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   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 
10024/198,5.24/02/2022 11:26:17 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e - SIMPLIFICADA —fora do 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econtimico-Financeira: A) Certidão 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da se 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelad- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33;40 • .• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. ••  a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaraçães e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

611. Seam  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.59E1/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOSL,TDA ' 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:37:25 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAU SERG 
BRITO VIEIRA ' 

24/02/2022 - 08:22:11 11,90 02.472.396/0002-86 Gráfic  e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022- 08:27:39 12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08.32:09 11,89 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 

LOTE 0005 - ITEM 0227 - .Laudo pare Solic.itagao/Autorizaglio de Medicamento para Profilaxia do VRS. Palivizumabe, 21 x 30 
cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor CNPJ Sltuaolo 

15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora Cancelada - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10. /  a proposta de pregos inicial a 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 11:37:36 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Ear/Jo inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do  presents  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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17  
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22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA  —fore  do prazo de 
validade. de acordo  coin  o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

  

    

24/02/2022 - 08:27:43 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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, 22/03/202215:38:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a sol/citação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,00 02.472.396/0002-66 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12.35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 -15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:37:27 

24/02/2022 - 08:22:16 

24/02/2022 - 08:32:14 11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
6.10.   a proposta de preços inicial  ens  
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as dedarações 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 Ed/tale 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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0005 - ITEM 0228 - Termo de Consentimento para Realizaçao de Procedimento Médico . CirOrgtco, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 
cor, papel 75g, 100x1.  
Data 

23/02/2022 - 10:0928 

Valor CNPJ Situação 

15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Allança Ltda 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. 

23/02/2022 - 11:37:47 12,40 (proposta) 03.930.56610001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 
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23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

1 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 • CORPORATIV, 

COMERCIO E SERVICOS LTDA ; 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:37:30 

24/02/2022 - 08:22:22 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08- MAU 0 SERG 
BRITO VIEIRA 

12,00 02.472.396/0002-86, Gráfiçã e Editora 
Aliança Ltda 

 

...— ____ • _ 
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Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora 
validade, de acordo 03M o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A)  Corti  
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 
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 24/02/2022 11:57152 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de presos inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado ;: Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

CanceladP - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. t  a proposta de  preps  inicial aos 
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. Santo nobilitadas 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 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 08:27:47 

24/02/2022 - 08 32 18 

12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

LOTE 0005- ITEM 0229- Requisicao  Interns  de Material, 21 x 30 Cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

23/02/2022 - 11:38:02 

Valor CNPJ 

15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida  

ii 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

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 és 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.5.24/0212022 11:26:17 
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23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022- 19.22.38 
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22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e I) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prato de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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, 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,00 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

24/02/2022 - 00:37:32 

24/02/2022 - 0822'28 

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 Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:27:51 12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:32:23 11,90 08.930.566/0001-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

11  

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0005- ITEM 0230- Termo de Autorizageo e Responsabilidade, 21 x 30 cm ,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Sltuaollo 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de presos 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  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:0928 15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:38:14 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 
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tot a 
c• 

Q.`  Folha   
N° 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITEN 
• Igt  6.1.1 — E) ESPECIFICA e t) SIMPLIFICADA — 

validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação EconOrnico-Financeira: A) 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribui 
licitante, tora do prazo de validade, de acordo com o ite 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não  Wanders  
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 
1002411924/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  corn  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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

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  staves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022- 11:38:27 12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS tiTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:37:35 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08- MAURO SERG O 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:22:34 12,00 02.472,396/0002-86 Grafica e Editora 
Aliança Ltda 

• 

T 

24/02/2022 - 08:27:55 12,35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

LOTE 0005 - ITEM 0231 - Formulário de Consentimento, Termo de Declaração de Aceite ou Recusa do Teste Anti.HIV, 21 x 30 
cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ &twice° 

23/02/2022 - 10:09:28 15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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. 
I 

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  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Sergio 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — Ej ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1,3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e drficultem o andamento do Processo 
Lidtatóno, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57.52 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

I.  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
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29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ralinundo Nonato 
Martins Brito 1 11: I  

24/02/2022 -00:37:41 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:22:39 1200 02.472.396/0002-66 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:27:59 12.35 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:0928 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica 
Aliança Lida 

e Editora 

23/02/2022 - 11:3917 12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 
ALVES PEREIRA 

- ODIMILSOM 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 
Martins Brito 

- Raimundo Nonato 

24/02/2022 - 00:41:19 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 
BRITO VIEIRA 

- MAURO SERGIO 

24/02/2022 - 08:29:13 12.30 00.852.563/0001-08 - MAURO 
BRITO VIEIRA 

SERGIO 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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 mar 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:3340 

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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto  tie  Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papal 75g, 100x1. 
Sltuaçao 

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 
Licitatério, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial  eon  
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 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26.17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f)- SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
Licitaterio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado- Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0008 - ITEM 0232- Ficha para Classificagtio de Risco em Obstetricia 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de 
documentos de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e 
deverão ser assinadas digitalmente através de assina 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:33:13 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMtLSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:35:34 12,00 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

LOTE 0006- ITEM 0233- Anamnese e Exame Obstétrico, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
SItuanAlo r . Valor CNPJ 

15,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfice e  Editors  Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10. t  a proposta de  preps  inicial aos 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverao ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  ape  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  des  Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

• Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

23/0212022- 11:39:28 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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. 

e 

23/02/2022 - 14:37:57 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS I.,TDA 

I 
23/02/2022 - 19'22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001.46 Raimundo Nonato 

Martins Brito 

i dos 

. ! 

24/02/2022 - 00:41:21 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:29:17 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA—fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 8.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

, 
Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

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, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

In portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://v'alidaarquivo.portaidecomprespublicas.com.br 
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24/02/2022 - 08:35:40 12,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
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  wallas  do Edital, estando 

, fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0008 - ITEM 0234 - Ficha de Monitoramento/Avallaggio da Assistência ao Parto e Nascimento, 21 x 30 cm,  imp.  1x1 cor, 
papel 75g, 100x1.  
Data Valor CNPJ Situação 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e  Editors  
Aliança Ltda 

23/02/2022 11.39.40 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigencias 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

  

  

23/02/2022 - 14:3758 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
10024/1924/0212022 11:57:52 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.624/02/2022 12.26:19 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:41.24 

24/02/2022 - 08:29:26  

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 1/ado 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

, 29,47 (proposta) 3.189,000/000'66 - RJhundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos  cis  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, 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40  

an  porto/ riu A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
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Cancelad9 - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura 
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 
Licitatárlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198,5.24/02(2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:35:45 12,00 02.472.396/0002-86 • Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial e os 

documentas de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
clever/to 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 
Licitatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0235 - Evoluctio Clinica, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor CNN 

23/02/2022 - 11:39:59 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Sttuaotto 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6,10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Lidtatorio; que discordem das Cláusulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926,598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
I' para habilltação, 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. 22/03/2022 15:38:05 

15,00 (proposta) 00,852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:41:27 

24/02/2022 - 08:29:30 

im portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Grifica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

1220 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:35:50 

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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

12,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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 
Lidtattirio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006- ITEM 0236- Flcha de Parto, 21 x 30 cm,  imp.  1x1 cor, papel 5g, 100x1. 

23/02/2022 - 11:40:11 12,40 (proposta) 03.930.56610001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Sltuagtio 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:58 22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartõrio distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/0212022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 , 29,77 (proposta) 4.0.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

, 23/02/2022 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/000 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:41:30 

24/02/2022 - 08'29'35  

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.583/00048 - MILO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ' susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 
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Canceladç - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. I  a proposta de 
documentos de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura d 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

24/02/2022 - 08:33:31 1220 03.930.566/0001-00 ODIM ,SOM 
ALVES PEREIRA  

  

24/02/2022 - 08:35:56 1200, 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
Fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de 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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

    

    

    

     

LOTE 0005 - ITEM 0237 - Prescrição Medica, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1'  cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ Sltuaollo 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório;,que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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. 

23/02/2022 - 11:40:22 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22.38  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 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 
10024/198:5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação EconOrnico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilltação, a proposta de preços inicial aos 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. 22103/202215:36:05 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:41:33 

24/02/2022 - 08:29:39  

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/0312022 15:33:40 

12.30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

MI portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  haps://validaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
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12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inidal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

24/02/2022 - 08:36:01 

6.11. Seam  inabilitadas licitantes que não atenderem tas 
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 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 

12,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

documentos de habilitação deserdo ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaragdes 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 Editsl 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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0238 - Relatório de Operacao, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1. 

, 

Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.398/000i-86 - Grafica e Editora 
Aliança Lida il 
, ' I 
: :i 

23/02/2022 - 11:40:36 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 4&182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Rallnundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:41:35 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:29:43  12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Sauna° 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 8.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

ma portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicaacombr  
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Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8,10.   a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e propo 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura 
conferir as 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 
Licitatario, que discordem das Clausulat e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
exigênciasclo presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022- 08:33:41 12,20 03.930.586/0001-00 - ODIM SOM 
ALVES PEREIRA 

' 

24/02/2022- 08:36:05 12,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

LOTE 0008 - ITEM 0239- Registros da Assistência de Enfermagem no Perloperatório, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 
100x1. I 
Data Valor CNPJ : 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:40:51 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA • 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:2228 2947 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo 
Martins Brito 

Nonato 

24/02/2022 - 00:41:42 16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

9 SERG 0  

24/02/2022 - 08:29:46 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Sttuaollo 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 itis 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem  des  Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação  clever-Ito  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 
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1,1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA  —fore  do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
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 
Lidtatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Am portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://valiciaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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1220 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

24/02/2022 - 08:36:11 

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 
10024/156.5.24/02/2022 11:26:17 

12,00 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0240 - Boletim de  Anastasia,  21 x 30 Cm, mp. 1x1 cor, papel 75g, 100x1. 

' Data Valor  CNN Sltuaçao 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 1 , 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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 11:41:02 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

1 
i I1 

29,77 (proposta) 40.182.278(0001-41 - CO RPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:41:47 

24/02/2022 - 08:29:53 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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 

II digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22703/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA '. susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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12,20 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

ze;ita Alk,
/ 

 

felp 0. Folha '.4=- \  
N° q-21 

24/02/2022 - 0833:59 Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomite 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iat 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. Seam  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exIganclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

24/02/2022 - 08:36:17 12,00 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0241 -  Check List  dos Atendimentos do Acolhimento com Classilicaglio de RIsco, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, 
papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:41:14 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.27810001-41 - CORP,ORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA I 

23/02/2022 - 19:2238 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

I : 
24/02/2022 - 00:41:49 15,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 - p MAUF SERGIO 

BRITO VIEIRA . , 1 , tr '. 
l 

24/02/2022 - 08:29:57 12,30 00.852.563/0001-08- MAUFj0 SERGIO 
BRITO VIEIRA ' 

Situação 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. t.  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro  di  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 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6.1.3 — k0ualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto  pot  Item 22/03/2022 15:33:40 

,. 
Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22(03/202215:30:40 
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12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10.   a proposta cla 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. 

24/02/2022 - 08:36:22 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exicfittncias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,00 02.472.396/0002-86 -  GI-Mica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

I 

LOTE 0006- ITEM 0242- Indicadores Obstétricos, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ 

.1 
23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/000-86 - Grefica e Editora 

Aliança Ltda ' 

23/02/2022 - 11:41:30 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926,598/0001-96 
ALMEIDA 

- R COSTA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 
COMERCIO E SERV1COS 

-CORPORATIVA 
LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 
Martins Brito 

- Raimundo Nonato 

24/02/2022 - 00:41:53 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 
BRITO VIEIRA 

- MAURO SERGIO 

24/02/2022 - 0830'01 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO 
BRITO VIEIRA 

SERGIO 

Situação 

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 es 
' exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatário, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.624/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitaterio. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e 1') SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licltante, fora do prazo de validade, de acordo como  (tern  8.7 do edital 
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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do  Eckel,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

ma portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httpa //validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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24/02/2022 - 08:36:29 12,00 02.472.396/0002-86  artifice  e Editora 
Afiança Ltda 

24/02/2022 - 08:34:10 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

LSOM 

I  N° 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços  mid s 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitanta 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicieallr? 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem tis 
exigência a do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatórIclque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do  prig°  previsto de Impugnação conforme o  art.  244o Decreto 
10024/196:5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
6.10.   a proposta de preços  Midst  aos 
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 és 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0243 - Avaliação de sucção não Nutritiva e Nutritiva, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ Sltuaorio 

l 
23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.39540002-86 - Gráfica e Editora , 

Aliança Ltda 

  

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtattirio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/0212022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. • Senão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatdrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 11:41:42 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

  

  

  

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econõmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências'do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitattnio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:67:52 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins  Brier f areal() 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. 22/03/2022 15:38:05 

24/02/2022 - 00:41:55 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:30:06 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG o Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA [ susto por tem 22/03/2022 15:33:40 - 

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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CI. CI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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. 
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24/02/2022 - 08:36:35 

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.  a proposta de  crews  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 integndade. 

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  
fors  do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,00 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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. Sarno  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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

LOTE 0008- ITEM 0244 - Serviço de Neonatologia  Fiona  do Recém . Nasddo, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor CNPJ Sltuactio 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 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, 

Aliança Ltda 

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5,24/0212022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 8.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 11:41:55 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:42:01 

24/02/2022 - 08:3011 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Ra g)undo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40  

ISM  porto( de A autenticIdade do documento pode ser verificada nosite httpi //vafidõiarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
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24/02/2022 - 08:36:41 12,00 02.472.396/0002-86 • Grail  
Aliança  Ltda 

e Editora 

24/02/2022 - 08:34:39 12,20 03.930.566/0001-00 -0DIM(LSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. , I  a proposta de p 
documentos de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura 
conferir  ads  mesmos autenticidade e integridade, 

5.11. I' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:. 
6.10. I,   a proposta de  preps  inicial e os 
documentin 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  
Uinta&  aos mesmos autenticidade e Integridade. • , 

6.11. , Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
°Agendas do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006- ITEM 0245- Sumido da Intemacio  Neonatal,  21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, 
papel 75g, 100x1.  
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor CNPJ Situação 

16,00 (proposta) 02.472.396/000246 - Gráfica e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. I  Seam  inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórloj'que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Canceladó - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 11.42.06 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/000146 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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 

I digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
, autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 

24/02/2022 - 00.42:04 16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA 'I , susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:30:14 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 
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1200, 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

24/02/2022 - 08:36:48 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:30:18  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10,   a proposta  rite  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 integiidade. 

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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 atravitis de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

LOTE 0006 - ITEM 0246 - Serviço de Neonatologia .HUMI.  Fiona  do Recém Nascido/ Exame  Raft  Detalhado, 21 x 30 cm,  imp.  
1x0 cor, papel 75g, 100x1.  
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:43.04 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA  

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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 
Licitatotio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26,19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

24/02/2022 - 00:42:25 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERviCOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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, 22103/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 
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12,00 02.472.396/0002-86 -Grafica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:36:54 

24/02/2022 - 08:3447 12,20 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

kou r a 4
,1 

 

Al 
-) 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10,   a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  con Et 80 

C" registro da proposta no sistema, as declarações e propost kcjal , • , 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura drotthl,bie ;At,  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigênciaa do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóno, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102f2022 11:26:17 

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 atravas de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigênclat do  presents  Edital a seus Anexos, sejam omissas; 
apresentern 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 
10024/198.52410212022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0247 - Nutrictlo Parenteral, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 -11:43:20 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:42:29 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:30:23 12,30 00,852,563/0001-08. MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

SltuagSo 

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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

Cancelado.  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E),ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo  CAM  o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A)Oualificaç,ão Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência é Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do preze de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 221031202218:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40  

23/02/2022- 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COSTA 
ALMEIDA 

WI portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquIvo,portaldecompraspublicas.com.br  
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12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 0836:59 12,00 0t.472.396/000 -86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

1 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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  
content  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 
10024/198.5. 24/02/202211:26:17 

• Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
6,10.   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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006- ITEM 0248- Laudo Medico Para Sollcitacao de. 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

23/02/2022 - 11:43:33 

23/02/2022 - 14:37:58 

Valor  CNN  

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

1240 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins  Brits  

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Situação 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Lidtatório. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de pregos inicial aos 
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. 

8.11, 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de pregos inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00.42.34 

24/02/2022 - 08:30:27 
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24/02/2022 - 08:34:55 

24/02/2022 - 08:38:05 

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

11,00 02.472.396/0002-86 -Grafica e Edito 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10; .‘  a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  con  
registro da proposta no sistema, as declarações e propos 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura d 
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 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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. I.  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 Impugnar,fio conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5 24/02/2022 12:26:19 ' • • • • • 

I •  

LOTE 0008 - ITEM 0249 - Folha de Controle Htdrico e Hemodinamico, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 1001(1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 

23/02/2022 

- 11:43:46 

- 14:37:58 

12,40 (proposta) 

22,00 (proposta) 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

13.926.598/0001-96. R COSTA 
ALMEIDA 

1, 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22.38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:43:14 16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

• 
24/02/2022 - 08:3031 12,30 00.852.583/0001-08 - MAURO SERGIO 

BRITO VIEIRA 

Sltuagio 

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 es 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/202212:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. r  Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo  corn  o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartõrio distribuidor de sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6,7 do edital 
6.11, t 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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de presos inicial aos 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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 
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c, • 

4.` Folha 
11.L1. 2) 

12,20 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

 

24/02/2022 - 08:38:09 11,00 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos,  seism  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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  
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0008 - ITEM 0250 - Cuidados /sistematizados em Enfermagem, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:44:02 12,40 (proposta) 03.930.566(0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19122.38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:43:32 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:30:35 12.30 00.852.563/0001-08 - MALRO SERGIO 
BRITO VIEIRA j, 

• 

gm  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no lie httpS 
COMPRAS 

Sltuação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 irregulandades. e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/0212022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta,no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 

• Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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24/02/2022 - 08:35:04 1220 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:37:10 • 12,00 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  co  
registro da proposta no sistema, as declaraçães e  pro  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatu 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
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 
10024/198.6. 24/0212022 11:26:17 

Canceladp DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro  <fa  proposta no sistema, as declaraçães 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 ês 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentemi 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 
10024/196.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006- ITEM 0251 -'Formulário de Exame Retinopatia da Prematuridade, 21 X30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  
Data Valor CNPJ Situação 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.  a proposta de preços inicial aos 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema; as dec.taraçães 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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaraçães 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 
exigencias 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. 1. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exIgênciaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório„  quo  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 11:44:18  12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19.22:38 29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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 declaraçaes e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:43:37 16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 083039 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
BRITO VIEIRA , susto por item 22/03/2022 15:33:40 

MI portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarqu
i
ivo.portaldecomprespublicas.com.br  
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23/02/2022 - 11:44:35 

• • • - •-1- • , 
12,40 (proposta) 0.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 

- ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/000-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

  

1200, 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitattrio, que discordem das Cláusulas e norrnas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

  

   

   

   

   

 

24/02/2022 - 08:37:16 11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança 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 
Lidtatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006- ITEM 0252- Admissão de Enfermagem UTI  Neonatal,  21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x3. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor CNPJ Situação 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , , 
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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade. de acordo com o item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A) Qualificação Econdmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11, Serão inda/fitadas 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 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

23/02/2022 - 19.22:38 29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:43:40 
BRITO VIEIRA 

12,30 0b.852.583/000  
BRITO VIEIRA 

'.24/02/2022 - 08:30:42 

15,00 (proposta) 0ô.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empreta não cumpriu a solicitação decomposição de 
susto por item 22/0312022 15:33:40 

RO SERGIO Cancelado - Empresa  Irk  cumpriu a solicitação de composiçâo de 
susto por item 22/03/202215:33:40 , 
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24/02/2022 - 08:35:16 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:37:21 11,00 02.472.396/0002-86 - Gráflc8 e Editora 
Aliança Lida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços  in  
documentos de habilitação deverão ser anexados concomi 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inIcTak, es 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. s s Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As , 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. 1.  a proposta de presos inicial aos 
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 
exigênclas 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0008 - ITEM 0253 - Avallacao Pré Analítica de Paciente, 21 *30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 

23/02/2022 - 11:44:46 

23/02/2022 - 14:37:58 

Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

12,40 (proposta) 03.930566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

111,_ 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Situasio 

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  presents  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 
10024/188.524102/2022 12:26:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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, ;  Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem is  
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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação EconOmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 61 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprfinento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes de obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de presos inicial aos 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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/032022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22(03/202215:33:40 

Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:2238 

24/02/2022 - 00:43:43 

24/02/2022 - 08:30:47 
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12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Saito  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 
100241198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

24/02/2022 - 08:37:26 11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006- ITEM 0254- Agendamento da  Equips  Multlproflsalonal , 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Situação Valor CNPJ  

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.  a proposta de preços inicial aos 

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 a integridade, 

23/02/2022 - 15:31:24 

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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1,1 — E) ESPECIFICA e - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falências Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, tora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 ' 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 11:44:57 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA i • 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

 

24/02/2022 - 00:43:51 

24/02/2022 - 08:30:51 

16,00 (proposta) 0b.852.563/000-08 - 'MA/Rd SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852,563/0001-08 - MURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 
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Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Grefi 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:45:08 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

e Editora 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

  

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 16:22.38 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LtTDA 

35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:43:54 16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:3056 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:35:28 12,20 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de pregos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante_ao',  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciar 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão nobilitadas licitantes que não atenderem  its  
exigencias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e  norms  do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:37:31  11,00 02.472.396/0002-86 - Grifica e Editora 
Aliança 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. [r• Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
erigfinciee do presentaEdital 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

 

LOTE 0006 - ITEM 0255 - Exame  neonatal  Detalhado, 21 x 30 cm  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1. 
Situação  

Cancel,  - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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 es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigencias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,11 — E) ESPECIFICA  of)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo  corn  o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A) Qualificação Econõrnico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falencia e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. ' Serão nobilitadas licitantes que não atenderem es 
exigencias 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 24/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado- Descumprimento soltem 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão ccitn 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. 22103/202215:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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ir 
' 1220 03.930.586/0001-00 - 01) MILSOM 

ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:45:19 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 08:37:37  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Lidtatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda ' • 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

I • 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 
LidtatOrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0008 - ITEM 0258 - SINAN. Doença Relacionada ao Trabalho  PAIR.,  21 x 30 cm ,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  

Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6,10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
exigéndas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198,524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e  fl  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
lidtante, tora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigancias 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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Válido 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, 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, 22J03/202215:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/031202215:33:40 

 

24/02/2022 - 00:43:57 

24/02/2022 - 08:3100 

16,00 (proposta) 00.852.563/000 -08 - MALMO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852,563/0001-08 - MA RO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https llvalidaarquivo.portaldecompraspublicas,corribr 
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11.00 02.472.398/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:37:43 

Data 

23/02/2022 - 10:0928 . 

Valor CNPJ 

16.00 (proposta) 02.472.396/0002-86, Gráfica e Editora 
Aliança Lide . ! 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de preços icial e o 
documentos de habilitação deverão ser anexados concocft4tarite ao' 
registro da proposta no sistema, as declaraçbes e propostaAnIcia$A, 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, Are, 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. •-•• • 

6.11. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóno, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 declaraçães e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

, r  
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordam das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

     

     

     

     

 

• 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIWLSOM 
ALVES PEREIRA 

 

24/02/2022 - 08:35:45 

 

LOTE 0006 - ITEM 0257 - Gráfico de Evolução do Peso Diário para Crianças Hospitalizadas 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 
100x1. 

Situttollo 
r 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. I,  a proposta de pregos Inicial aos 
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. : 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12.26:19 

• 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.00010001-65 Raimil ndo Nonato 
• l. 1[ 

Martins Brito 
• 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de  Impugns*  conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

Canceladó - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
8,1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 8.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  cam  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 declaragdes e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitaçakste composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 , 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 11:45:30 

23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22'38 

24/02/2022 - 00:43:59 

24/02/2022 - 08:31:03 

tizmg
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1220 06.930.566/0001-00 - OID MILSOM 

ALVES PEREIRA I 

• 

24/02/2022 - 0837:49 11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços  Midge  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 nobilitadas licitantes que não atenderem es 
exiaancias 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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

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 
exigencias 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006- ITEM 0258- SINAN. Violência Interpessoal/ Autoprovocada, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  

Data 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Valor CNPJ Situação 

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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 11:45:42 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00. ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio. que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — Ej ESPECIFICA e f) -SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade. de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de  
Palencia  e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, tora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigencias 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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 19:22:38 

24/02/2022 .00:44:38 

24/02/2022 - 0831:07  

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERV1COS LTIDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Ralniundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito I • arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

I dos documentos ,,  
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados . 
concomitante ao registro da proposta nó sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MALRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA , susto par item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001.08- MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40  

we  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https.fivalidaarquivo,portalclecompraspublicas.combr 
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12,30 00.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:31:11 

  

12,20 03.930.566/0001-00- ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 0835 55 

24/02/2022 - 08:37:54 11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda  

• Canceladó - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10. k •  a proposta de preços intoraf  cgs  
documentos de  habit  ação deverão ser anexados concomitaala  art.  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta incial ' 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pera 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e  taus  Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 - 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 
exiganclas do  presents  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  conform,  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0259 - Ficha de Acompanhamento da tomada diária da medicação do tratamento diretamente observado. 
TDO , 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:45.53 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado: DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6.10.   a proposta de  crews  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 ao mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11, Serão inabilitadas licitantes  qua  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 
10024/198.524102/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial aos 
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. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigenciasclo presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 -R COSTA I Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
ALMEIDA 6.1.1 —E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA— fora do prazo de 

validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6.1.3 —A) Qualificação Ecortmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
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 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelad0 - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitaçae 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. 22/03/2022 15:38:05 

24/02/2022 - 00.44,44 • 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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12,20 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

•::-. a., 
8....  ,,,, .... 

"tior ,.. n.A _.A. 2,, 01 
c.) 

16,'$' 4.--.• 
,q. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
8,10. apropostadepreçosinicialeos 
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 Ecfital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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. 

24/02/2022 - 08:38:16 11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

8.11. Sarno  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0008 - ITEM 0260 - SINAN. Acidente de Trabalho com ExposIcao a Material BlolOgIco. 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 
100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora  
Mange  Ltda 

23/02/2022 - 11:48:04 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.27840001-41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERV1COS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 3.189,000/000'1-68 -  Rai  undo  Nonato 

24/02/2022 - 00:44.52 16,00 (proposta) 

Martins Brito , 

00.852.563/000 -08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:31:17 12,30 00.852,583/000 -08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Situação 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10,   a proposta de pregos inicial aos 
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. Serio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198,524/02(2022 12.26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10,   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 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02(2022 11:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6,1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira; A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que  nap  atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Lidtaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52  

Valido 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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24/02/2022 - 06:36:05 

24/02/2022- 08:38:21 11,50 02.472.396/0002-86 - Grafice e Editora 
Aliança Lida 

. I 
12,20 03.930.566/0001-00T ODIM 

ALVES PEREIRA 
Canceladg DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS: 
6.10.   apçopostadepreçosinicialeço  
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante,W., 

t:SY  registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta inicial riti. 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital:1) aes 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. Serão habilitadas 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 conforma o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: " 
6.10. •   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  a0 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

V0,11r.t7,-,  • 

LOTE 0006- ITEM 0261 - SINAN. IntoxIcactio Exogena. 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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 habilitadas licitantes que não atenderem is 
exiginciaS do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitat6rio;•que discordem das Cláusulas e normas do  Edda',  estando 
fora do pra'zo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.624/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão habilitadas licitantes que não atenderem is 
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 
10024/1985. 24/02/202211:26:17 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

' 

23102/2022 - 11:46:16 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA  
COMERCIO E SERVICOS LTDA  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. J'  Saito  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 24/02(2022 11:57:52 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:44:56 16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/0312022 15:33:40 

24/02/2022 - 083121 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

12,20 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:38:27 

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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,50 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO iTEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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. Sarno  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26,19 

LOTE 0008 - ITEM 0282 -  Informs  Mensal de Profilaxia da Raiva, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 

Data , Valor ONPJ 
, 

,. Situação , 
1 . • . . . 

, 23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.39610002-88 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

. 
, 

Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 11:46:27 1240 (proposta) 08.930.566/000 -00- ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 ris 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:58 22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 

validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
1002411924/0212022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:0:24 29,77 (proposta) 411182.278/000-41 -,CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICO,S LTDA 

23/02/2022 - 1922:38 29,47 (proposta) 35.189,000/000-86 - Ra mundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito , arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial e as 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. 22/03/2022 15:38:05 

' 24/02/2022 - 00:45:02 15,00 (proposta) 00.852,563/000 -08- MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA i ) susto par hem 22/03/2022 15:33:40 

, 
. 24/02/2022 - 08:31:26 12,30 06.852.563/000 -08- MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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tturlick, 
<4'‘ 

24/02/2022 - 08:36:14 

24/02/2022 - 08:38:33 

? 1220 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:  
ALVES PEREIRA . ' 8.10, '  a proposta de pregos inicial e 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciaf?fin, 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, paLF uff 
conferir is mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. ' . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem Os 
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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

11,50 02.472.396/0002-86- Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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 habilitadas licitantes que não atenderem As 
exigênciaado  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

 

 

LOTE 0006 - ITEM 0283 - BPA Inclividualizado/UTI, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, Impreasao 1x0. 
Valor CNPJ • • • '• • , . situa9,90 r • 

• ; 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Graficar e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:48:38 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00- ODIMILSOM 
, ALVES PEREIRA I . 

6.11. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio,  qua  discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conformo o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f( - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Data 

23/02/2022 - 10:09:28 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. I 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 
10024/198..5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelada DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido I 
COMERCIO E SERVICOS LTDA : 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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 

' I 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU1 0  SORT  Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ' ,' ; , r ' . , , ':,' susto por tem 22/03/2022 15:33:.40 

12,30 00.852.56210001-08- MAURb SERGIO Cancelad6 - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:45:05 

24/02/2022 - 08:31:31  
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12,20 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

1  

17 Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
8.10,   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 

s 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. 

24/02/2022 - 08:38:38 

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 
Licitatdrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

11,50 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
Aliança Ltda 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 
Lidtat6/io, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006- ITEM 0264- Boletim de Cirurgia Anestesie, 100XI, papel 75g bco, formato 20x30cm, impreastio lx0. 
Data : Valor CNPJ ,, Sltuagilo 

11 
23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gràlcaé Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM:  

Aherne  Ltda 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 
Licitatdrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

!
I
l
i 

1 • 

23/02/2022 - 11:48:53 12,40 (proposta) 03.930.566/0004-00. ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1,3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilltadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregulandades, 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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/000:i-66 - Ra'mundo Nonato Cancelado - DescumprImento ao Item 6,10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/202215:38:05 

15,00 (proposta) 06.852.563/000 -08- MAJ.RO  SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAJR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022- 19:22.38 

24/02/2022 - 00:45:09 

24/02/2022 - 08:3136 
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12,20 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:36:23 

24/02/2022 - 08:38:44 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10, 1  a proposta de preços inicial e ox,,  
documentos de habifitação 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 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio' que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,70 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6,10.   a proposta de preços inicial aos 

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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0008 - ITEM 0285 - Censo diário Serviço de Enfermagem, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, Impressão 1x0.  

Data Valor CNPJ Situação 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráficat e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . 
Aliança Ltda 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 es 
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 

, 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 11:47:06 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM CanceladO - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA H 6.10.   a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão sêr 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 
Lidtatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) ‘- SIMPLIFICADA — fora do prazo de , 

validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e'Concorclata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182,27810001-41 • CORPORATIV4  Waldo  ' 
COMERCIO E SERVICOS LIDA I 

. 1 , 
23/02/2022 - 19,22:38 29,47 (proposta) 35,189,000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 

Martins Brito , 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 

I proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 

d autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:45:12 15,60 (proposta) 00.852.563/0001-08 , MAU , 0 SERG 0 Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA , , . , , , .. susto por Item 22/03/2022 15:33:40 , , . . , , I , 

24/02/2022 - 08:31:42 12,30 00.852,563/0001-08' MAU 9b SERG 9 Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
, BRITO VIEIRA 1  ' ' ' ' - susto por item 22/03/2022 153340 
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23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926,598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

1220 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRik 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

24/02/2022 - 08:38:50 

6.11. Serão nobilitadas 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,75 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO !TEM: 
Aliança Ltda 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 
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/0212022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0268 - Laudo medico para aollcItacgoiAutorlzactio de PROCEDIMENTO AMBULATORIAL . APAC, 100x1, 
papel 75g bco, formato 20x30cm, Impressllo 1x0. 1 
Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Lidtabório. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/0212022 12.26:19 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:47:21 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ra  undo  Nonato 
Martins Brito 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 
exioancias 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora de prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edltal 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:45,14 

24/02/2022 - 08:31:46  

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

15,60 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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24/0212022- 08:36:48 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMIt.SOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ot 
6.10,   a proposta de preços s os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante 
registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta iniciar ' 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  ads,  mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Sea*  inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresenteM irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
LicitatorloZque discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do  pram  previsto de  Impugner*  conforme o  art,  24 do Decreto 

! 10024/195, 24/02/2922 11:26:17. • r. • • - ' • 

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 
Licitategio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.6 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:38:55 11,45 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

LOTE 0006 - ITEM 0267 - Controle de antibióticos restritos, 50x2, 'papal 75g bco, formato 20x30cm, Impresso lx0. 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Situação 

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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 as mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11, • Serão lnabilitadas 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  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, tora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472,396/0002-86 - Grafica e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 11:47:34 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM SOM 
ALVES PEREIRA ' 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22.38 

24/02/2022 - 00:45:18 

24/02/2022 - 08:31:50  

29,77 (proposta) 40.182,27810001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo  Non  to Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito, 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22J03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 0 Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ' susto por Item 22/03/2022 15:33:40  
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3 1220 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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 Editsl 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:39:14 11,80 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.  a proposta de preços inicial aos 

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 
exigênclas do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que disairdem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006- ITEM 0268- Requisicao Parecer Medico, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, Impressão 1x0. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:47:46 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Sttuação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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 
10024/198,524/0212022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

23/02/2022 - 14:37:58 

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 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e t) SIMPLIFICADA —foca do prazo de 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira; A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 46.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

,1 
29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ralrundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 

Martins Brito ' ! 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ' susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19122:38 

24/02/2022 - 00:45:20 

24/02/2022 - 08:32:23 
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24/02/2022 - 08:36:57 1220 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11 48 06 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
6.10. r,  a proposta de preços  in  
documentes de habilitação deverão ser anexados concomittta 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicitir 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir as  mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem eIts 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam 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 
10024/191.5. 24/02/2022 11:2617 

e Editora Cancelal - 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 irregulandades, 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 
100241198.524/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:3922 11,00 02.472.396/0002-86v Grafi 
Aliança Ltda 

LOTE 0006 - ITEM 0269 - Evoluceo e Prescrictio Enfermagem. Emergancla 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, Impn3ssflo 
1x0. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor CNPJ Sauna° 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registre da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

8.11. 1 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 
10024/198.524/02/2022 12.26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 as 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 —E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6,1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00.45.24 

24/02/2022 - 08:32:26 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERV1COS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/202215:36:05 

15,00 (proposta) 00.852,563/0001-08 - MAURO SERG 0 Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por tem 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 0 Cancelado - Empresa  nets  cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por tem 22/03/2022 15:33:40 
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22,00 (proposta) . 13.926.598/0001-96 - R 

1 ALMEIDA 
OSTA 

   

   

12,20 03.930.56610001-00 - ODiMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:39:28 11,50 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Afiança Ltda 

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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

 

LOTE 0008- ITEM 0270- RedoIslollo de exame CltopatolOgIco, 100x1, papel 75g, formato 21x31cm, impressao 1x0.  
Valor CNPJ Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Data 
23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - G4fica e Editora 

Aliança Ltda 

23/02/2022- 11:48:19 

23/02/2022 - 14:37:58 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Railnundo Nonato 
Martins Brito 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado Descumprimento ao item 6,10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40  

. 23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19.22.38 

24/02/2022 - 00:45:26 

24/02/2022 - 08:32:31 
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O. El 

24/02/2022 - 08:37:11 12,20 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 08:39:35 11,00 02.472396/0002-86. ráric4s e Edito 
Aliança Ltda 

414, 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: "?1 
6.10. ;  a proposta de preços  Mid  e 6,6 

eS 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitant  e' 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial geni  
deverão sor assinadas digitalmente atrases de assinatura digital, para 
conferir aias 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 
Licitatorlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelada - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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 és 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0271 - Prescrição e Evolução Internação, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, Impressão 1x0..  
Data Valor CNPJ &tunic)  

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022- 11:48:31 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorioque discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/11.5. 24/02/2022112617 

I - 
22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 = R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05  

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA • 

11 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 • 19:22:38 

24/02/2022 - 00:45:29 

24/02/2022 .08:32:38  
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.16 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R dOSTA 

23/02/2022 - 11:48:43 

23/02/2022 - 14:37:58 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

ALMEIDA 

24/02/2022 - 00:45:31 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:32:39 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços  tidal  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. 

24/02/2022 - 08:39:41 11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

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 is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

  

  

LOTE 0008- ITEM 0272- Prescrição e Evolução Enfermagem . ÚTI, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, Impressão 1x0. 
Sttunao 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor CNPJ 1 
16,00 (proposta) 02,472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 

Aliança Lida 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatorio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação  cleverly,  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 
Licitatrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  Conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Licitatrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52  

Veit°  

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22.38 

29,77 (proposta) 41.182.278I0001-41 - COkPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Rallnundo Nonato 
Martins Brito 
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24/02/2022 - 08:37:21 1220 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:39:47 11.70 02.472.396/0002-86 Gráfi e Edito 
Aliança Ltda 

..,ot a Ilfit,4. 

13:‘1%' st Folha 71)  
4.14. 

N°  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. ,  a proposta de preços iniciale5 5„ 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante a& 
registra 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 Anexcis, sejam omissas, 
apresentam 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 
10024/198.5.2410212022 11:26:17 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10:   a proposta de preços inicial e os 
documentas 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 s mesmos autenticidade e Integridade. ; 

6.11. J Serão inabilitadas licitantes que não atenderem  Oa  , 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0008- ITEM 0273- Prontuarlo de admissao hospitalar, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, impresso lx0.  
Data Valor  CNN Sttuaotio 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

23/02/2022 - 11:50:25 12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

TA I, Cancelada DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E)ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 

I 6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (pr(iposta) 13.926.598/0001-96 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

24/02/2022 - 08:32:44 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão  OM  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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU 9O SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:45:33 
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23/02/2022 - 11:50:36 8,96 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-98 - R COSTA 
ALMEIDA 

1220 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

24/02/2022 - 08:39:53 

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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

11,25 02.472,396/000i.86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda I1 6.10.   a proposta de pregos inicial aos 

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 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,524/0212022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0274- Receltuarlo Individual de RequIsIgao de Medicamento controlado .1150 Hospltalar.  Ind.  De requIsIgao de 
medicamento controlado, 100x1, papel 75g, formato 15x21, impressao 1x0.  
Data Valor CNPJ Situação 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86- Gráfica e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 
10024/198,5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPL1FICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 —A) Qualificação Econõrnico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e  Concordats  emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 

' exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

29,77 (proposta) 40.182.278/000T-41 - CO PORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:38:05 

24/02/2022 - 00:45:38 8,00 (proposta) 00,852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03r2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:37:45 7,98 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.  a proposta de preços inicial aos 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente  strives  de assinatura digital, para  
confer  aos mesmos, autenticidade e Integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

11. portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https //validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.39610002-86 - Grafi e Edito 
Aliança Lida 

23/02/2022 - 14:37:58 2200. (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

• 
• 

( 
i 1 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS tiTDA I 

I 
23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ralm ndo  Non  to 

Martins Brito . 

. 

I 

i 

24/02/2022 - 00:45:44 8,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:37:37 7,98 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022- 11:50:48 9,68 (proposta) 03.930.566/0001-00 obim LSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

,----:—.., 
.ksitv., y..., 7,.,,  „.%). 
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I ((la 
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LOTE 0006 - ITEM 0275- Receituário Controle Especial ANTIBIOTICOS 50x2, papel 75g bco/Jomal, formato 15x21cm, 
Impressflo1x0. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Sltunito 
• 

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, a 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

t 
Canceladg DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   epropostadepreçosiniclaleos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro d4 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA et) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. '' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

Válido ' 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes  
arcade)  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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. I  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação  clever*,  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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0006- ITEM 0278- Receituário Controle Especial ANTIBIOTICOS, 50x2, papel 75g bco/Jomal, formato 15x21cm, 
Impresslio1x0..  
Data Valor CNPJ Sltuaçao 

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 es 
exigências do presente.Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  
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9,68 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R OSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins  Onto  

24/02/2022 - 00:45:46 8,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:37:41 7,98 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: Al Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que nazi 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 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:36.05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.5.24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0005- ITEM 0277 - Requlalcao de HIatopatoleglco, 100x1 papel 75g, formato 20x30cm, Impressão 1x0. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23(02/2022 - 11:51:21 12,40 (proposta) 63.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Saito  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 
10024/198.5. 24/D2/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8,1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1,3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do  edits!  
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

No portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https llvalidaarquivo.portaidecompraspublicas,com.br  
COVPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Cor4ras  PO •  lass  em 24/03/2022 As 11:12:05, 

PUBLICAS Código verificador: 22A7AC 

Valor  CNN Situação 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Grifica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial soa 
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, 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-98 - R GOSTA 
ALMEIDA I 

  

  

  



O 

O 

15,00 (proposta) 

1230 

12,20 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0001-00 - ODImiLsom 
ALVES PEREIRA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022- 00:45:49 

24/02/2022 - 08:32:49 

24/02/2022 - 08:37:50 

24/02/2022 -08:40:11 9,95 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Data 

23/02/2022 

Valor CNPJ 

10:09:28 • 20,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:51:33 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA - 
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e•p.tra 

Folha  

N° lqs7 
23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 
Válido 

• . 
Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitan 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresen 
dos documentos • • 
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de • 
habilitaçãe 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. 22/03/2022 15:30:05 - • 

Cancelado
P 
 - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de - 

susto por Item 22/03/2022 15:33:40 • - 
I.,' • . 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 • 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10, t  a proposta de preços inicial aos 
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 a  it  mesmos 'autenticidade e integridade. 

1 
6.11, Serão irabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam -misses, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórk4 que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previste de Impugnação conforme o  an.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0278 - Reposição dos Carrinhos de medicação entorpecente e Psicotrópica USO HOSPITALAR. COR.Azul, 
100x1, papel azul 75g, formato 20x30cm, impressão 1x0.  

Situação r 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. Í  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, 
apresentemi irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/191.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelade - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10, ;'• !  a proposta de preços inicial aos 
documentes 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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:24  

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 - CORPORATI4 
COMERCIO E SERV1COS LITDA  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECÍFICA e f) SIMPLIFICADA —tora do prazo de 
validade, de acordo com o hem 6.7 do edital. 
6,1.3 — A),Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Iliportal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://Validaargj  vo.portaldecompraspublIc'  co as.m,br 
CO PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras PÚblicrits em 24/(13/2022  its  11•i12:05. 

P EILICAS Código verificador 22A7AC' 



23/02/2022 - 11:51:48  12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

MILSOM 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

• 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:45:52 15,00 (proposta) .852.563/0061-08 
BRITO VIEIRA • 

- MA RO SERGIO 
I 

24/02/2022 - 08:32:52 12,30 00.852.563/0001-08 
BRITO VIEIRA 

- MAURO SERGIO 

24/02/2022 - 08:37:56 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:40:18 11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

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, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0006 - ITEM 0279 - SolicItagao de hemocomponente/ hemodedvado, Agenda  Transfusions!  100x1, papel 75g, formato 
20x30cm, Impressao 1x1. 
Data 

••• 23/02/2022 - 10:09:28 ' 

Valor CNPJ , 

16,00  (proposta)  0.472.396/000-86 - dr 
Mange Lida • 

Situação  

Ica  e Editora 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 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de  prows  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 a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

,23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

29,77 (proposta) 4 .182.278/000 -41 - CO PORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS  LTD/   

29,47 (proposta) 36.189,000/000 -66- Ra mundo Nonato 
Martins Brito 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Porto! de A autenticidade do documento pode  sr  verificada no  its  httpa /Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
coypftAs Documento gerado eletronicamente no Portal de CoMpras Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 
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23/02/2022 - 11.52:01 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 00:45:55 16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA ; , 

24/02/2022 - 08:32:56 12,30 00.852.56310001-08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA , 

24/02/2022 - 08:38:00 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:40:24 11,00 02.472.396/0002-86 - Grátic 

, 

e Editora 
Aliança Ltda 

, ktoa 

eix- '110 . 
4z, 

44' Folha 

N° AcIS-c)  

Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de  comp*  
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33.40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. t Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/0212022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. i-,  a proposta de preços inicial aos 
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. 1. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as, 
exigênclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresente Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatifirio que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstO de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0008 - ITEM 0280 - Etiqueta de Identlficageo do receptor/Agencla TransfusIonal, 100)(1, papel 75g, formato 20)(30cm, 
Impress/Wirt. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Valor CNPJ Situação 

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 
Lidtatário, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.524102/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. i•  a proposta de pregos (Molar 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 
Licitatério, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelada - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificaçáo Econtimico-Financeire: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/202215:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 00:45:58 

24/02/2022 - 08:33:00 

portal da A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarqUivo.portaidecompraspublIcas.combr  
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12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 atenderera às 
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 
10024/198.5, 24/0212022 11:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

 

  

  

  

  

  

  

24/02/2022 - 08:40:30 11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda , 

    

    

LOTE 0008 - ITEM 0281 -  UT!  . Fluxograma . Fisioterapia, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impressdo 1x1. 
Data Valor CNPJ Situação 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • 

MIL6OM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaraOes e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

, 23/02/2022 - 11:62:14 12,40 (proposta) 0 .930.568/000 -00 -00 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:46:02 

24/02/2022 - 08:33:04 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

22,00 (proposta) l.926.598/000-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA rl 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Saito  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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

16,00 (proposta) 1.852.5831006 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/000 
BRITO ViEIRA 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05  

Canceled°  - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03)2022 15:33:40 • 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40  

ported  de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httptilvalidaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
CO P R A8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Con1pras Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 
P BLICAS Código verificador: 22A7AC 

Ptgina 446 de 747 

ID El 



24/02/2022 - 08:40:35 11,00 02.472.396/0002-86 r,  Graf'  
Aliança  Ltda 

e Edito 

Nota  
_so ora•t 

4C Folha S-

N° '1961- I  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10,   a proposta de preços IniciáLKO 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitanteqo 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta twr, 
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 dó 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  Impugns*  conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5.24/0212022 11:26:17 '  

Canceled?  - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10, rl  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações a proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11, t. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatória que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 j 

24/02/2022 - 08.38:09 12,20 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• LOTE 0007 - ITEM 0282 7 Laudo do Diagnóstico TESTE RÁPIDO 
r

ARA DETECCRO DE ANTICORPOS  ANTI reagente, .. 
100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, Impressao 1x0. f . , 

Data ' - Valor CNPJ . il ''' Situação ' . 1 

23/02/2022 - 10 09 28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda - , 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 
10024/198.524/02/2022 12.26:19 

23/02/2022 - 11,52:34 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 
23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 

ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41- CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
1002.4/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. r. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatória'que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02J202211:57:52 

Valido 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:49:49 

2410212022- 08:33:25 

29.47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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, 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/202215:33:40 
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24/02/2022 - 08:40:15 

12,20 03.930,566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,19 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

2410212022- 08:44:22 12;10 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,09 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
lança Lida 

24/02/2022 - 08:44:41 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

24/02/2022 - 08:45:36 

24/02/2022 - 08:53:49 

21,43 40.182.278/0001i.41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

12,00 03.930,566/000'¡-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Aliança Lida 

 

 

  

MILSOM 24/02/2022 - 08:55:42 ; .11,90 03.930.566/000 CD 
ALVES PEREIRA 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da propostaJno 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 eis 
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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

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  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitei/aio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. ; a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrio;  que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10. -  a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao ';-
registro da proposta  ho  sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

• conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,99 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  cis 
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
100241198.5 24/02/2022 12:26:19 .1 • 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Lidtaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

portctt de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https //validaarquivo,portaldecoinpraspublicas,com.br  
COtPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 
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24/02/2022 - 08:54:03 



24/02/2022 - 08:56:02 

24/02/2022 - 08:59:15 

24/02/2022 - 08:59:22 

k • 
11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços ihj 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomi 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  in  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, p 
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 
Licitatenio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

11,80 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.   a proposta de pregos inicial aos 

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  sop  mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigénclaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:' 
6.10, f  a proposta de preços inicial aos 
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 ais mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigfinciaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatotio que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

11,79 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Edito 
Aliança Ltda 

• 

24/02/2022 - 09:03:19 11,70 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.   a proposta de pregos inicial aos 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio,aue discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:03:23 11,69 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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 
conferlr aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11, r Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. e dificultar, 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 
10024/198.524102/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:08:34 11,65 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA , 6.10. , ,  a proposta de preços inicial aos 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sir  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

' conferir ai s mesmos autenticidade e Integridade, , 
, . , . 

.8.11. Serão Inabilitadas licitantes  quo Nit+  atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio: que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:08:49 11,63 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 8.10,   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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
' Aliança Ltda I - 

10,98 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

I10,89 0 .472.396/000 -88 -Gráfica e Editora 
A lança Lida I 

, 

•24/02/2022 - 09.20 30 

24/02/2022 - 09:13:07 

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 
exiaancias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatério, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

. Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 habilitadas licitantes que nao atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/202211:26:17 

24/02/2022 - 09:13:32 10,97 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10.  a proposta de preços inicial aos 

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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação çonfonne o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

, 24/02/2022 - 09:16:30 

24/02/2022 - 09:16:33  

10,95 0 .930.566/000 ,--00 -013 MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA , I 6.10,   a proposta de pregos inicial aos 
I I 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. Seals  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

I il 
10,94 02.472.396/0002-86 - Grafica li Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

Aliança Ltda I 6.10.   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deveras 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, 

24/02/2022 - 09:20:10 10,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

6.11. Serão habilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtateirio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação donforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 ' 

' 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10.   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 
LicitatOrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
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23/02/2022- 1:52:47 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

O 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R  GOTTA  
ALMEIDA 

vva 

Folha To?, 

24/02/2022 - 09:24:55 

24/02/2022 - 09:26:30 

10,85 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda •- 8.10.   a Proposta de pregos 

, documentos de habilitação deverão ser'anexados concomitante" 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  in  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pa  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

• 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem tis 
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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

10,75 02.472.396/0002-86 -Gráfica a Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10. • !  a proposta de preços inicial aos 

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. 

j 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigênclai do  presents  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 
10024/190.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 - ITEM 0283 - Laudo do Diagnóstico TESTE RÁPIDO TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS 
ANTI.HIV Mo reagente, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, impresstio 1x0. 

Valor CNPJ Situação ' 

" 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Canceladt DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10,   a proposta de pregos Inicial aos 

documentes de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro cia proposta sistema, as declarações e proposta inIcial 
deverão  Or  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir as mesmos autenticidade e integridade. • 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Lidtatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

' 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 — Aglualificação ,Econõmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS tiTDA ;• 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raim rido NO410 CariCeladl - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes „ Martins Brito , • H arcarão  porn  todos os custos decorrentes da obtenção a apresentação 
dos docurbentos 
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, 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA 

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00.49.53 

24/02/2022 - 08:33:29 

susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40  
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• 

12,29 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora 
.4/lança Ltda 

24/02/2022 - 08:44:44 12,19 02.472.396/0002-86 - Gráfica e  Editors  
Aliança Lida 

24/02/2022 - 08:45:56 

24/02/2022 - 08:53:54 

21,43 46.182.278/0001-41 - COIRPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12,15 03.930.566/000i-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:54:05 12,14 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

24/02/2022 - 0854'39 

24/02/2022 . 08:54:48 

12,00 03.930,566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

11,99 02.472,396/000 -  Grieco  e Editora 
Aliança Ltda 
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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 
10024/198.5 24/02/202212:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitaterio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de  prows  inicial aos 
documentes 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 is  
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LidtatoriO, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

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. 

24/02/2022 - 08:44:27 12,20 03.930.566/0001.-00 - ODiMILSOM 
ALVES PEREIRA 

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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  Process()  
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

portol de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site hops  livalidaarquivo.portaldecompraspublicas,com.br  
.......CORAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Pirla ices em 24/03/2022 as 11:12:05.  gin  PUBLICAS Código verificador: 22A7AC 



• 

24/02/2022 - 08:56:04 

24/02/2022 - 08:59:19 

24102/2022. 08.59'24 

24/02/2022 - 09:03:23 

24/02/2022 - 09:03:35 11,69 02.472.396/6002-86 - Grefice e Editora 
Aliança Ltda 

SO 11,65 03.930.566/0001-00 • ODIM 
, ALVES PEREIRA .  

24/02/2022 - 09:08:39 

;11,90 03.930,586/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA ! • 

Cancela - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10, •  a proposia de preços Iniclai 
documentes de habilitação deverão ser anexados concomitant TL s it  registro dá proposta no sistema, as declarações e proposta inicial e 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás  
exigencies  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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

11,89 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio que discordem  des  Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/190.5 24/02J2022 12:26:19 -  

11,80 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM Canceled*,  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 8.10.1  aproposta 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 prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/191.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,79 02.472,396/0002-861 Gráfic Canceled*  - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 8,10. I.  a proposta de preços inicial aos 

documentPs de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta fio 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 Rfital 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

11,70 03.930.568/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA ,, 6.10. a proposta de  preps hided  e os 

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

e Editora 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/190.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrio que discordem  des  Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19.524/02/2022 12:28:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. I  a proposta de preços holal 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 
Licitarorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17  
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24/02/2022 -09:13:11 10,98 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:13:35 10,97 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Afiança Lida 

24/02/2022 - 09:16:34 10,49 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09116:47 10,48 02.472.396/000 
Aliança Lida 

-86 - Gráfica e Editora 

Pagina 454 de 747 

M. El 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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, 

11,63 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:11:58 

24/02/2022 - 09:15:46 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

11,00 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   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. Sarno  inabilitadas licitantes que não atenderem es 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  its 
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicItatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

10,50 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança 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 es 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

8.11, • Serão Inabilitadas licitantea que  raw  atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Artexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio. que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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çtura 

Folha 
rtio 

1, 1969 4, 

Canceladg DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: /7.1  Alp igt 

6,10,   a proposta de  preps  inici ;o %  
document  s de habilitação deverão ser anexados  concomitants  
registro d4 proposta no sistema, as declarações e proposta inicial V 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir ais  mesmos autenticidade e integridade. • : 

6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:20:14 10,45 03.930.568/0001-00 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:20:32 10,44 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editor, Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda ; 6,10.   a proposta de preços hicksl 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  presents  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 prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

10,40 02.472.396/0002-86 - Gréfi Edito IT EM: 
Aliança 

- DESCUMPRIMENTO AO TEM: 
Alianga Lida 6.10. If   a proposta de  prows  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 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

 

  

  

24/02/2022 - 09:25:05 

 

LOTE 0007- ITEM 0284 - Plena de controle de exames , 21 X 30 cm„Im
1 
 . 1x0 cor, papel 75g, 100X1.  

Data ' .' Valor CNPJ '. !+,,,,, ,_: ' . , Situsçao 1 • . 1  .• : i .,. 1 
f'. 1 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . 
Aliança 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 11:52:58 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:58 

24/02/2022 - 00:49:57  

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6,1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA — fora do prazo de 

validade, de acordo como item 6.7 do edital. 
6,1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/194/02t2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPQRATIVA,  Válido I 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao Item 8.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40  

23/02/2022 - 15:31:24 

23/02/2022 - 19:22:38 
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12,20 08.930.566/000 1.00. Dd 
ALVES PEREIRA 

MtLSdM 

12,30 00.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA i . it  ' susto por item 22/03/2022 15:33:40 

i , 
12,29 02.472.396/0002-86 - Graflea e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

Aliança Lida 1 • 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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,524102/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:44:39 12,25 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:45:06 12,24 02.472.396/000-86 Grifica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:46:21 

24/02/2022 - 08:53:59 

24/02/2022 - 08:54:07 

24/02/2022 - 08:54:42 

24/02/2022 -08:54:54 12,19 0.472.396/000-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
6.10.   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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial a 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   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 
Licitatério, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/0212022 11:26:17 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam  =Issas,  
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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. 

8.11. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem Eis 
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  alt  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

21,43 4Ó.182.278/000-41 -CORPORATIVA Válido  
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

12,23 03.930.586/006-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,22 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6,10.   a proposta de pregos inicial aos 

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  presents  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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inielal aos 
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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24/02/2022 - 08:55:50 12,10 03.930,586/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:59:24 11,80 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:59:38 11,79 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Edito /a 
Aliança Ltda 

F 
41/44Z' 

\tit! 

C,  • 

L I 
, 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • - 
6.10.   a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  co  
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura 
conferir a a mesmos autenticidade e integridade. 1 

, I . • , 
6.11. ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, , 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatarlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

(3.  
100 

t. te.s 
I., A 

ara 

24/02/2022 - 08:56:06 12,09 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda ' 6.10,   a proposta de preços inicial aos 

, 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 
sodgências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario„que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

1 

.3 fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
I 10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 , 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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 Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. I  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 ai s mesmos autenticidade e integridade. 

, . 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigênclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

.1.,  Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:03:28 11,70 03.930,566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario,que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 

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. 

8.11. 1 Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1126:19 

e 24/02/2022 - 09:03:37 11,69 02.472.396/0002-86 - Graficr e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:08.43 11,65 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. I  a proposta cie 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. 

1 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que nilo atenderem as 
exigência‘do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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ALVES PEREIRA 

11,63 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda r 

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. Seam  inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação corrforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

11,00 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto • . 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 -. 

, 24/02/2022 - 09:13:15 I 10,98 ' 0 .930.566/000 -00 - 0 i 'd MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: , 
I • • 

ALVES PEREIRA ‘ 6.10.   a proposta de preços inicial e os 
i • 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 a integridade. 

 

6.11. Sark)  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
Licitatdio, que discordem das Cláusulas e narinas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:13:38 10,97 02.472.396/000a-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida ' 

24/02/2022 - 09:16:38 10,95 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregas inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificuttem o andamento do Processo 
Lidtattirio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.5, 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:12:09 

s 2-4/02/2022 - 09:16:53 10,94 0 .472.3961600 -86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida - , 6.10.   a proposta de pregos inicial aos 

I • 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registra da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

I conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
: 
, 6.11. Sark)  inabilitadas licitantes que não atenderem As 

exigancias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Licitatrado, que discordem das Clausulas e normas do Ecfital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09.20.19  10,90 03.930.566/000 -00-  op  roiLoNi 
ALVES PEREIRA  
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..LCOVPRAS Documento gerado eletronicamente ner Portal de Compras PÚbileas em 24/03/2022 as 11:12:05. 

PUBLICAS Código verificador: 22A7AC 4' 
• 

Pagina 458 de 747 

Cl. CI  

     

      

      

      



10,89 02.472,396/0002-58 Graf  
Aliança  Ltda 

e Edito 

10,75 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022- 09:20:34 

24/02/2022 - 09:28:27 

03.930.566/0001-00 ,ODIM SOM 
ALVES PER 

13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

40.182.278/0001-41 • CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

35.189,000/0001-66 - Ralmundo Nonato 
Martins Brito' 

CanceladO - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de preços inicial árps - 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitania,405 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciar' 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. 1:  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentT Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo  
LicItatario que discordem das Cláusulas 'e normas do Edital, Ostando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/199,5 24/02/2022 12:26:19 • • • - 

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  presents  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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 - ITEM 0285- Ficha clinica IDENTIFICACAO Atencao  Basics,  21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 76g, 100x1.  
Data Valor CNPJ Situação 

23(02/2022- 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança 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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatario, que discordem das Cláusulas e normas cio Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 11:53:09 12,40 (proposta) 

23/02/2022- 14:37:58 22.00 (proposta) 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 

23/02/2022- 19:22:38 29,47 (proposta) 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08- MAU IO SERG 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 MAU 0 SERG O 
BRITO VIEIRA 

CanceladO DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 sor assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  ails  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 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA-fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 8.7 do  edits].  
6.1.3 - A) Qualificação Econõmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  corn  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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Canceladp - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 00:50:00 

24/02/2022 - 08:33:37 

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:5446 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:54:55 12,19 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 
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, 
12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 

Aliança Ltda 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial coa 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:44:50 12,25 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
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, a dificuttern 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 
10024/198.5.2410212022 11:26:17 

 

24/02/2022 - 08:45:08 12,24 02.472.396/0003-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

24/02/2022 - 08:46:52 

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 
Licitattrio, que discordem das Cláusulas e normas do  Edited,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

21,43 40.182.278/0001-41 - COIRPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de  crews  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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem lrregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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. Sark.  Inabilitadas licitantes que não atenderam as • 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitattrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24102/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:54:11  12,22 03.930.666/0001-00- ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 08:54:22 12,21 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 inabilltadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10,   a proposta de preços Inicial aos 
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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 
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24/02/2022 - 08:56:08 • 12,09 02.472.396/0002-86 t Grafi 
' Aliança Lida 

a 11-74»...  

#6. Folha 

24/02/2022 - 08 55 54 

24/02/2022- 08:59:28 

24/02/2022 - 08:59:43 

(I. 
 

1210 03.930.566/0001-00 ,'• cipm SOM 
' ' ', 

Cancelada DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  -. • ' 
ALVES PEREIRA 6.10, 

 
.  a proposta de pregoi InIcial 

documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitant  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inic 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

I 
6.11. 1.  Seam  inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatoriol que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 .5. 24/02/2022 11:26:17 . , , • • . ' 

I 
Cancelad -DESCUMPRIMEWO AO ITEM: • „: 
6.10. , ' ' ' '  a proposta de preços Inicial e os . 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao • 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente  Waives  de assinatura digital, para 
conferir aos MOSMOs autenticidade e Integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,00 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 

... 
6.10.   a proposta de  prows  inIcial e oa 
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 lnabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatáricr, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  wt.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 , , , 

11,99 02.472.388/0002-88- Gráfica e Edito a Canceladà - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida , , 6.10. ;  a proposta de preços Inicial aos 

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. 1 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório,;, que discordem das Clausulas e normas do  BMW,  estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/11.5 24/02/2022 12:26:19 ,  

. .....11,90 03.930.566/0001401.  ODIM Cancels's*. DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
ALVES PEREIRA ' 6.10. r  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, pata 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:03:32 

24/02/2022 - 09:03:43 11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança 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 is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

t 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial coa 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

, 
6.11. . ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

il
10024/19 .5. 24/02/2022 11:26:17 , 

•  

24/02/2022 - 09:08:47 11,85 03.930,566/0001-00- ODIMiLSOM 
ALVES PEREIRA 

ISM  portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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24/02/2022 - 09:17:00 10,94 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

11,83 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

- 09:12:17 11,00 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

- 09:13:19 10,98 03.930,566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

- 09:13:39 10,97 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

- 09:16:42 10,95 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 

24/02/2022 

24/02/2022 

24/02/2022 

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  norms  do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

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  presents  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 
100241198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro  its  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. Selo Inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtalbrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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  
write&  aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatério, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
conferlr aos mesmos autenticidade e integridade.  

6.11. Soft  inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatbrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 és 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:20.30 10,90 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as dedaraçaes 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 
Licitattrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024198,5. 24/02/2022 11:26:17 
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24/02/2022 - 09:21:27 10,89 02.472.396/0002-88 -  Grail  e Edito 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:27:26 10,88 02.472.39610002-86 Grafi e Edito 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de p 
documentos de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura d 
conferir *is 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • i 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.  '  a proposta de preços Inicial ao. 
documen de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro d proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  acts  mesmos autenticidade e Integridade: • ' 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e discutem 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:28:39  10,85 02.472.396/0002-86 -  Grace  e Editorsi Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços Inicial aos 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 - ITEM 0286 - Laudo Medico para Tratamento Fora do.Domicillo, 21 x 30 cm,  imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  

Data Valor  CNN Situação : 

23/02/2022 - 10:09:28 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 .Gritrficit e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços Stelal aos 

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. Sark,  Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigénciae do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóric4 que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto , 
10024/19.524/02/2O22 12:26:19 

23/02/2022 - 11:53:20 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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. Saito  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

validade, de acordo como item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11„ Serão inabilitadas licitantes que ritlo 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 
10024/194/02t2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação  cleverer)  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 
autenticidtde e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

15.00 (proposta) 00.852.583/0001-08- MAU9 SERG Canceladt-  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ".susto por item 22/03f2022 153340— - • 
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23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:50:15 



24/0212022 - 08:44:54 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
GRITO VIEIRA 

, 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança 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  
content-  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 
Licitatemo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

• 
MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

.• 6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante  at)  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitaimente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

122 4.930.566/0001-00 - 

IVES  PEREIRA  

24/02/2022 - 08:45:10 12,24 02.472.396/0004-88-Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatbrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
Licitabbrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:47:04 21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

24/02/2022 - 08:54:19 12,20 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

24/02/2022 - 08:54:24 12,19 02.472.396/ 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:54:51 

611. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

-86- Gritfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do  Edda',  estando 

. fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

I • 
12,15 0.930.566/000-00 - O MILSOM 

ALVES PEREIRA • 

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 
Licaaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,14 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10.  a proposta de preços inicial aos 

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 pretente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo' 
I-least:tie que discordem das Clausulai e normas do Edital estando • 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 de Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' 
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24/02/2022 - 08:55:57 12,10 03.930.566/0001-00 -  °DIM  LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:59:34 12,00 01930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:59:44 11,99 02.472.396/0002-86 - Gráfica e  Editors  
Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:03:36 11,90 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:56:10 12,09 02.472.396/0002-86 - Grail  
Aliança  Lida 

e Edito 
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Canceled*  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
110, '  a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e  Noma  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura  dig IS 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão /nobilitadas licitantes qtici não atenderem as 
exigência* do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02f2022 11:26:17 

, 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.. 1 .  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  gar  assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aI s mesmos autenticidade e Integridade,, : . • 

. ' • .. . . 
6.11. ,  Serge  habilitadas licitantes que não atenderem As . • 
exigencla .clo presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, •  
°present*  Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de  Impugner*  conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/0212022 11:26:17 

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 es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. , '  a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro dg proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente  agaves  de assinatura digital, pare 
conferir 1 s mesmos autenticidade e Integridade,  

, . 
6.11. t.  Selo inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10,   a proposta de preços inicial coa 

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  
exigencies  do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

24/02/2022 - 09.08.51 11,85 03.930.566/0001-00 - ODIMiLSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentes de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digltalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. • Serão habilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam °misses, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

   

   

   

24/02/2022 - 09:03:45 



24/02/2022 - 09:13:24 

24/02/2022 - 09:13:55 11,79 0.472.396/000-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

11,80 03.930.56600o -oo-o 
I ALVES PEREIRA  

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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

11,35 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10,  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. 

24/02/2022 - 09 28 49 

11,83 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda • ' 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 
Licitatdrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  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 
10024/198.5, 24/02/002211:26:17 

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, 

24/02/2022 - 09:15:55 

24/02/2022 - 09:20:36 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

11,50 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10,   a proposta de preços inicial aos 

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 
Licitatério, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524102/2022 12:26:19 - 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
' 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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

, 

•, 11,45 Ot.930.566/0001-00 -00 
ALVES PEREIRA 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/188.5.24/0212022 11:26:17 

• 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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5 24/02/2022 12:28:19, I 

24/02/2022 - 09:21:16 11,44 02.472.39610002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

• 

LOTE  0007. ITEM 0287- Fiche de Admisslo tie  Enfermagem,  21 x 30 cm, Imp. ix1 car,  papel  75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ Sftuagao 
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23/02/2022 - 10:09:28 19,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
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23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.59810001-96 1  R COSTA 
ALMEIDA 
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Oa  
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00 

\ 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: ' • 
6.10. ``  a proposta de preços inicial e0 V, 4» 
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 
exigênClas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrioque discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' • • • • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 és 
exigência do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas,• 
apresenlepi irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario que discordem das Clausulais normas do Edital, estando 
fora do pr4zo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/115, 24/02/2022112617 ' •••• • .1 • • • • 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econõmico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:24 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos 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 
autenticicirde e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

, 
CanceladO - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03)2022 15:33:40 

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 

i conferir a $ 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

    

    

    

24/02/2022 - 00:50:18 

24/02/2022 - 08:33:47 

24/02/2022 - 08:40:49 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08- MAURO SERG 0 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

 

24/02/2022 - 08:44:59 12,25 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as deciarações 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 
Lidtatarto  'qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

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 as mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. i. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1216:19 

24/02/2022 - 08.45:12 12,24 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

i 
24/02/2022 - 0847:30 21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 
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12,20 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:54:43 1219 02.472.396/000-86 Grafica e Editora 
Aliança Ltda 

12,15 03.930,586/0001-00 -00 MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,14 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Licitatorlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' 

24/02/2022 - 08:54:55 

24/02/2022 - 08:55:23 
Aliança Ltda 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   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  Process()  
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edltal, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação corrforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
Licitatbrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10004/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02)2022 11:26:17 

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 digitaimente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Editsl 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 
10024/198.524/02)2022 12:28:19 

24/02/2022 - 08:56:01 12,10 03.930.566/0001-00 - ODIMILEOM 
ALVES PEREIRA 

24/0212022- 08:56:16 

t I 

12,09 02.472.396/0002-86 -  Gráfica e  Editors  
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:59:38 12,00 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es ,. 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo-
Licitat6no, que discordem das Cláusulas e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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24/02/2022 -09:03:51 11,89 02.472.396/0002-86 e Editorti 
Aliança Ltda - 

24102/2022 - 09:00:18 11,99 02.472,396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:03:41 11,90 03.930.566/0001-00 .ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 
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24/02/2022 - 09:08:56 11,85 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 

24/02/2022 

- 09:09:22 

- 09:13:28 

11,84 

• 11,80 

02.472.396/0002-86 - Gráfica 
Aliança Lida, 

03.930.56610001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA 

e Edito 

SOM 
).  

24/02/2022 - 09:13:57 11,79 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10,   a proposta de preços 149 os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concornitarifia 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta tittcrr e 

deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, per 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/11.5 24/02/2022 12:26:19 • • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10. V  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no, sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  ace  mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. f.  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  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 
10024/11,5. 24/02/2022 11:2617 : 

Canceladt - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: , , • , 
6.10. '• • a proposta de preços  'Moist  e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aõs mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02f2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. j.  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  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/191.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelade DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro (14 proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, 

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatexio, que discordem das Clausulas e normas do  Edited,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/0212022 12:26:19 

port&  de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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Data Velot CNPJ 1. 1 4  

18,00 (proposta) 0.472.396f000-86 - Gr ca e Editora 
Aliança Lida 

23/02/2022- 11:53:46 12,40 (proposta) 6.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 10:09:28 

11,20 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Afiança Lida 

24/02/2022 - 09:20:41 11,10 03.930.566/0001-00 
ALVES PEREIRA 

-  OD  MILSOM 

24/02/2022 - 09:21:18 11,09 02.472.396/0002-86 
Aliança Lida 

- Gráfica e Editora 

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 omissaa 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  set  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:2617 

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  
content  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007- ITEM 0288- Fiche de avellacao e evoluctio tisioterhautIca 20x30 cm ap 75g 1x1 cor. 
Sttuação 

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

6,11. Serão inabilitadas lidtantes 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA  —fore  do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3—A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, s 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 24/02/202? 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:36:05 

 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:38 

29,77 (proposta) 4 .182.278/0011 - cd CIR/j6-j  IVA 
COMERCIO E SERVICOS tn..* 

29,47 (proposta) 3B.189,000/000-ê6 - Ra nundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 00:50:21  16,00 (proposta) 00.852.583J000-G8 - MA.) 
BRITO VIEIRA 

0 SERGIO , Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40  
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/.1 

i 12,30 00.852.563/000108 MAU SERg O CanCelade.- Empresa não cumprivasOlicitação de 
BRITO VIEIRA :, , II li: ti . , 41 sustopor tem 22/03/2022 15:33:40 1, - •• • • : 

, 
12,29 02.472.396/0002-86 - Grififica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

Aliança Ltda 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 Prooesso 
Lit:dated°, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198;  5 24/02/2022 12:28:19 , 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 a st mesmos autenticidade e Integridade. 

,' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigência; do presente akal e seus Anexos, sejam omissas, ' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo , 
1Jcitattriol que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 a15 mesmos autenticidade e integridade. . 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
..exigenda do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentejn Irregularidades, e cfifiCutteM o andamento do Processo 
Licitaterio que clIsCerdem das aáusulas e normas de Editor, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:40:51 

24/02/2022 - 08:45:03 1225 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022- 08:4514 1224 02472.396/0002-86-  Grace  e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:54:45 

24/02/2022 - 08:55:26  

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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 
Licitatdrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 

12,19 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 aqs mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. 1.  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 1. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigénciat do presente Edital e seus Anexos, sejam Of11133as, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Clausulas e normas do  Edda],  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,14 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 
exiglinciatdo presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:47:38 

24/02/2022 - 08:54.35 

24/02/2022 - 08:55:00 12,15 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

1 1

1 
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12,10 03,930.566/0001-00  -OD  
ALVES PEREIRA 

 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

 

 

    

24/02/2022 - 08:56:18 12,09 02.472.398/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança 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  
exigencies  do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

8,11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is  
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  
exigencies  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:59:43 12,00 03.930.556/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:00:20 11,99 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:03:44 11,90 03.930.568/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

11,89 02.472.39940002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, 

8.11, Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, - 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:03:55 

Aim  portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  haps://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  



24/02/2022 - 09:09:24 

24/02/2022 - 09:13:33 

24/02/2022 - 09:13:59 

24/02/2022 - 09:16:11 

24/02/2022 - 08:20:49 

• 24/02/2022 - 09:21:20 

11,84 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Edi ora 
6
Ca
l
n
o
ce . lado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

Aliança Lida a proposta de pregos iniciaÇos  
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante  id  ..tp 
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 ornissaa, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo • - 
Licitatorio, que discordem  des  Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

• 
11,80 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 

ALVES PEREIRA 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  Wray**  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atendereMás 
exigéricias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriol. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Canceladõ - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:.  
6.10. t  a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  see  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  acts  mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão Inabllitadas licitantes que não atenderem As 
exigérrcia4 do.presente Edital e seus Anexos, sejam omissas....  
apresentejr irregularidades, isi*OcUltorn o andamento do Protesso 
Licitatório  Cue  discordem das Cláusulas a normas do Edital, estando 
fora do prttio previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

11,00 02.472.396/0002-86 - Gráfica e  Ed or Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
Aliança Ltda 6.10. •  a proposta de preços inicial aos 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do  Edits(  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 . 

10,90 03.930,566/0001-00 ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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 habilitadas licitantes que  nth  atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissa*, 
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 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 

Cancelada - 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 abs mesmos autenticidade e integridade. 

• 
8.11, Serão inabilitadas liciantos que não atenderem és 
exigência l do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas,' 
apresentern irregularidades, e dificultem t? andamento do Processo 
Licitatithcque discordem das Cláusulas normas dó Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.5 24/02/2022 12:26:19 ' • 

11,79 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Edito 
Aliança Ltda 

10,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

LOTE 0007 - ITEM 0289 -  Fiona  de avallageo fonoaudiologia 20x30 cm ap 75g .1x1 cor. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 
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18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 , • • 



12,29 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Folha 
&q% 

• 
• ..^13 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10,   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. Selo 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 
10024/198.5. 24/0212022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartono distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/000 -96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:50:23 • 

24/02/2022 - 08:34:06 

24/02/2022 - 08.41:01 

29,77 (proposta) 40.182278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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, 22/03/202

1  
2'15:3805  

.  
JR0 SERGIO Cancelado - Empreea  Mao  cumpriu a s icitaçao de composição de 

susto por item 22/03/202215:33:40 ' 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33.40 

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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, selam 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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

• 
18,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 -  Mitt  

BRITO VIEIRA 

12,30 0).852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:45:07 12,25 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5,24/0212022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:45:20 12,24 02.472.396/6002-86 - Gráfica e Editora Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 digitet, para 
conferir aos mesmos aütenticidade e Integridade, • • '• 
: • • • ' .1 

8,11, . Serão lnabilitadas tantei que não atendere 
exigências do presente Edital a seus Anexos, sejam omissas, 

• apresentem irregularidades, e dificulterri o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 . 

21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E S RVICOS LTDA 

12,20 0.930.566/000 -00- OQMILSOM 
ALVES PEREI 
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24/02/2022 - 08:47:49 

24/02/2022 - 08:56:13  Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 Edna], estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.5. 24/02/2022 11:26:17 

p&-t
t
al iipeRA8 gerado 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httpsiNalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
Documento eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 

PgaLICAS Código verificador: 22A7AC 
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, 11,99 02.472.396/0002-88v Graft  
Aliança  Lida 

 

e Edito 

 

, 
. , 

:-.11,90 03.930,586/0001-00 00 
i ALVES PEREIRA

k.  

1' 

•i• 

24/02/2022 - 09:08:52 
!, •• 11,83 02.472.386/0002-86'1  

Aliança Lida 

r . 1 

.Cancelad .- DESCUMPRIMENID:ADITEM:. 4, 
1...8.10, 4,. ilt  '- . • . . - , ., -',41priliostackil prefoo 
.: documen •a de habilitação deverão ser anexados 

registro d 'proposta no sistema, es declarações e proposta In  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pew  7, 
Conferir aos mesmos autenticidade e integridade, fr . •• ' , .... 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

' apresentem irregularidades, e  Moulton,  o andamento do Processo 
! Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
i fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
I 10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • , . . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, ' 
apresentem irregularidades, e cfificultern o andamento do Processo 
Licitatiõrio;•que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/191.5, 24/02/2022 11:26:17  

CanceladP- DESCUMPRIMENTO AO ITEAC. ' 
6.10. f t ' '  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 aes mesmos autenticidade a integridade. 

1 
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 , 
Licdtatóricr, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto . 
10024/19.5 24/02/2022 12:28:19 ..• - • 

Cancelad1 -.DESCUMPRIMENTO .AOS  ITEMS:  
6.10. • ."••¡••" • •• • ,'  %•••  4 Oroposta de  preps  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. . Sergio 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 enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:59:48 12,00 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA  

O 24/02/2022 - 09:08:29  

24/02/2022 - 09:03:57 11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 prezo previsto de Impugnação conforme o  all.  24 do Decreto 

10024/19,524/02/2022 12:26:19 , • 
p. 

11,85 03.930.566/0001,00 - ODIM t.SOM Cancelade - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10,   a proposta de preços inicial e os 

; documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de 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. i Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriol que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto • 
10024/19.5. 24/02/272 11:26:17 • 

• 
.ôanceia4. DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. • I apropostadepreçoslnicialeos 
documentos de habilitação deverão  set  anexados concomitante ao 
registro da proposta rio 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 
10024/198.5 24102/2022 12126:19 

I' 
. , 

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
.COIPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 
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11,80 03.930,566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:13:37 11,75 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:14:03 11,74 02.472,398/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

 

 

    

    

11,19 02.472.396/00:J-86 - Grafica e Editora 
Aliança Ltda 

11,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

I 

24/02/2022 - 09:20:53 

24/02/2022 - 09:21:22  

VIU\ 

02/2022.::06 Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. , • 

• i - f.11.  

8.11. • Selo Inabilitadas licitantes que não atenderiait as  
exigencies  'do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
Licitaterlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:09:26 11,78 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:16:19 11,25 02.472.398/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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  
exigences  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. a proposta de pregos inicial aos 
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 Integrldacte. . 

8.11. Serão Inabilitadas licitantes  qua  não atenderem . 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitattirio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11.26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. . 

8.11. Serão inabilitadas licitanteS que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 - ITEM 0290 - Ficha de avallapilo ftalco. Funcional. Funcional mental (terapia ocupacional) 20x30 cm ap 75g 1)(1 cor.  
Data Valor CNPJ i Situação  
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23/02/2022 -11:54:15 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 10:09:28 18,00 (proposta) 02.472.386/0002-86 +,  Graf  
Aliança Ltda 

Cancelade. DESCUMPRIMENTO AO TEM.. 
6.10,   a proposta de praçoelnicial e 
documentps de habilitação deverão ser anexados  con  nntanle 
registro cla proposta no sistema, as declarações e prpotta nic, 4 
deverão ser  assinadas digitalmente  staves  de ass:n2tura clgits(33 
conferira s mesmos lautenticidade e ntegridade. 

• • • ' " t,., . 
6.11. • . 'Serao inabilitadas lidtantes que não atenderem as • " 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam °misses, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicItatório, que discordem dis Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir  ads  mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exIganciasdo presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,' 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/202211:26:17 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 -,E),ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. • 
6.1.3 - kOualificaçao Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fera do prazo de validade, de acordo com o Item 6,7 do edital 
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 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02r2022 - 00:50:26 , 

24/02/2022 - 08:34:30 

24/02/2022 - 08:41:03 

24/02/2022 - 08:45:13 

24/02/2022 08:47:57 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-11 - CORPORATIVA Valido  
COMERCIO E SER VICOS LTDA I i 

, 
28,47 (proposta) 35.189.000/0001-66,1  RaimL Iclo Nonato Cancelade•- Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 

Martins Brito 
; arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos doc

,

u

3

Fntoe ,, • . • •.' . . ' .. -. 1 . • 
para habil , gão, a prpposta de preços inicial e os documentos de 
habilita deverao ser anexados ....' ,' -•• 
concomitahte 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA , susto por Item 22/03/2022 15:33:40 , 

12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda • 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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. .  Sank  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. k •  ‘  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, a dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/190.5. 24/02/2022 11:26:17 • 

.1224 02.471396/0002-86 - Oráfic e 5thtor Cancelad - DESCUMPRIMENTO AO )TEM ' .. . 
. . 

Aliança Ltda • ' '' 6 10 , ' , 'a proposta de pregos inicial aos 
documentOe 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. Saito  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' 

21,43 40.182,278/0001-41 -CORPORATIVA Valido 
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11,99 24/02/2022 - 09:00:39 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

12,00 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
VES PEREI 

24/02/2022 - 08:59:53 

11,89 02.472.396/0002-86 -Gr 
A ança Ltda 

ca e Editors 

1 

11,85 03.930.566/000-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
deverao 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,20 03.930-666/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

1 

24/02/2022 - 08:56:33 12,19 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6,10.   a proposta de preços inicial aos 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. "  a proposta de preços  hide!  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/0212022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:03:52 

24/02/2022 - 09:04:05 

24/02/2022 - 09:08:25 

11,90 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  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 
I0024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

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. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

8,11. Serão inabilitadas licitantes que  nap  atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularldades, 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 



24/02/2022 - 09.09:00 11,83 02.472.396/0002-86 &Mail e Ed  
Aliança  Ltda 

a 

24/02/2022 - 09:09:11 11,80 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 06:09:28 11,78 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

• 
24/02/2022 - 09:13:42 11,75 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 

ALVES PEREIRA 

CanceladO'- DESCUMPRIMENTO AO ITEM. 
6.10.   a proposta prewelniet -os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concornqarttist6,.... 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta 
deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, Tistre----r"" 
conferir aos mesmos autenticidade a integridade. • 

Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
do presente Edital e seus Anexos sejam misses; 

ri Irregularidades, e dific4teM'9 andamento do ProCesso 
que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do p•screto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 .• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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, Selo inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigências do presente Edital e seus Anexos,  seism  omissas; 
apresentem Irregularidades, 'a dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1985, 24/02/2022 11:26:17 • ' 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10, •  a proposta de pregos inicial 908 
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 
°ante& aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

CanceladO - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10 •  a proposta de preços inicial aos 
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  
confetti*  aqs mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigénclat do presente Edital e seus Anexos, sejamOrnissas,* 
apresentem irregularidades, a dfficultem o andamento de Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • 

6.11. 
exIgéncial 

• apresente  
Licitatorlo 

24/02/2022 - 09:14:05 11,74 02.472,396/0002-86 Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 

• 

24/02/2022 - 09:21:24 

24/02/2022 - 09:21:04 

11,69 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

11,70 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198,524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

8.11, I', Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Editsl 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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial eos 
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 a15 mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. , ;Sergio IrIabilitadas licitantes que não atenderem es 
exlgéncla4 do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 . 
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, 
18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 

Aliança Ltda • 

23/02/2022 -11:54:27 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

OSTA 

, 

2200, (proposta) 1 .926.598/000 -96- R 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 14:37:68 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 -41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E sERvicog LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/00046 - Ralteundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos  
pant  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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:3340 

12,29 02.472.398/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissa, 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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 biotal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   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  
cleverer)  ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Saito  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  Edits],  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 1226:19 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:38 

24/02/2022 - 00:50:29 

24/02/2022 - 08:34:38 

24/02/2022 - 08;41:05 

24/02/2022 - 08.45.26 12,24 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 

12.25 03.930.566/000-i-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:45:17 

Mama Ltda  
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de preços elidel 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 dis 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Eddal e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 -A> Qualificação Econtimico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Saito  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

24/02/2022 - 08:48:07 21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA  



24/02/2022 - 09:08:21 11,85 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:59:513 12,00 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA , 7 

24/02/2022 - 09:00:40 11,99 02.472.396/0002-86 Gréficr e Edito 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:03:56 11,90 03.930.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA • 

24/02/2022 - 08:56:85 • 

24/02/2022 - 08:56:24 . 12,20 03.930.566/0001-00 40DIM 
ALVES PEREIRA 1,   • 

Canceladç - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10. 

=con\ 

 
a propoata de preços loWiros 

documentos de habilitação deverão ser anexados Oat  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciat" t 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digitI, para +.7•-•• s 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

.1 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  Editsl e seus Anexos', sejam omissas.,  
apresenter irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Cláusulas e normas do  Ed  tal, estando 
fora do prazo previsto de Impugnaçã9 conforme o  art.  24 do Decreto 

3, 
10024/11.5. 24/02/2022 11:20117444 :  

' 
CancelacIt DESCUTPRIMENTO AO•ITEM: • . 
6.10, ' r• • • proposta de preços InIcIal e 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

' 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem Cs 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • 

Cancelado DESCUMPRIMENTO  *Ds  ITENS: 
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, Swap  inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do  presents  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  ark  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

r. 
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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

, 
6.11. • Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatfiriqque discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o arl, 24 do Decreto 
10024/11.5 24/02/2022 122619 ,: • • '• • 

Caricalado.- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10. • 1, •  a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as deciarações 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 6,s 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e cfificuttem 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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóricii  que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
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 ao mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigência* do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licltatóriqque discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstq de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/115. 24/02(2022 11:26:17. . . • .• • • • 7 ' • 

— • 

• 24/02/2022 - 09:04:07 11,89 02.472.39663002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Pkjina 481 de 747 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://valiclaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
.COIPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 ás 11:12:05. 
MIS P  MICAS  Código verificador 22A7AC 



24/02/2022 - 09:09:16 11,80 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:09:31 11,79 02.472.396/0002-88 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 1 

24/02/2022 - 09:13:46 11,75 03.930,566/0001-00 -01) MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:14:08 11,74 02.472.398/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 -09:21:12 11,70 03.930,566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:21:38 11,69 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 
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11,83 02.472.396/0002-88 - G4fica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10,   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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
exIgêrocias do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 licitante que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e itficultem o andamento do Processo • 
Lidtatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

, 8.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10,   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:38 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41.CORPORATIVA  
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 RaimLndo Noneto 
Martins Brito 

• 
24/02/2022 - 08:45:21 12,25 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 

ALVES PEREIRA 

24/02/2022. 00:50:34 

24/02(2022- 09:34:40 

24/02/2022 - 08:41:13 

16,00 (proposta) 00.852.561/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA ' 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

12,29 02.472.396/0002-86 GOA 
Aliança Ltda 

12,24 02.472.396/0002-86. Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

21,43 40.182.278/0001-41 COR ,ORATypt,,. 
COMERCIO E SERVICOSITIDA 

24/02/2022 - 08:45:34 

ki,rtvara 4.7 

<1/4 Folha 
.i997 I 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00  ()DIM  
1 ALVES PEREIRA 1- , • 

18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86  -Grail  
Aliança Ltda 

Cancelad - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: - 
6.10.   a proposta de preços ini 
documentOs de habilitação deverão ser anexados concomita 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inic 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pa  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. t 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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  at  24 do Decreto 
10024/11.5 24/02/2022 12:26:19 , I . 

Cancelado'.- DESCUMPRIMENTO AOS [TENS: . 
. . 6 10 •1  a proposta de preços os 

• documents  de habili(ação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta do sistema, as  dad_  ftfaçõeif 61x0PG461 Inicial 
deverão asir assinadas digitalmente atrav6s de assinatura  dig*, pars  
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade...-• • f,!! ..i.• • 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
• exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

• 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 —E) ESPECIFICA e f) -SIMPLIFICADA fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do  edits!  
6,11. " Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ;is 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 10:09:28 

23/02/2022 - 11:54:38 

• 
23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 

ALMEIDA 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  Corn  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. 22/03/2022 15:36:05 

' I ' 
Cancelad - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40  . i ; • . . . • 
Cancelade - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por  tern  22 02215'33'40 - • • • 

Cancelr.td .- DESCUIfIPRIMENTO AO ITEM: • 
6.10. : I  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilttação 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial e os 
documentes 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 
exigénclas do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e  norms  do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

i.. 
, 

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. 

t . 
6.11. l. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigência* do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriotque discordem das Cláusulas e normas do  ROW,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o 94.24 do Decreto 
10024/19 .5 24/02/2022 12:26:19 • .-.. • ' , • ' ' • ti 

,Valide • 

I. portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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24/0212022. 08:56:38 

11,90 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:04:00 

11,89 02.472.396/0002-86 - Grace e Editors  
Aliança  Lida 

11,85 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:04:13 

    

    

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de pregos Mielel e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02f2022 11:28:17 

24/02/2022 - 09:00:49 11,99 02.472.396/0002-86 -  Grace  e Editora 
Aliança Lida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de pregos inicial coa 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente  Edits]  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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proPostamo sistema, ai dectaraçães e proposta Slidel 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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. 

8.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatõrio. que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos  Miele'  e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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24/02/2022 - 69:09:33 11,78 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

e 24/02/2022 - 09:14:10 11,74 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

11,75 03.930.568/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02t2022 - 09:13:51 

24/02/2022 - 09:09:21 

11,84 02.472.396/0002-88. Gráfi e Editor , Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6,10, r:  a proposta de preços inicial 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante a r-
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial , 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare' 
conferir a15 mesmos autenticidade e integridade. • • • • ', ' ' . 

6.11. Serão inabilitadas lic.ltantes que não atenderem es 
exIgênclaili do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioque discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19,5 24/02/2022 12:26:19 

11,63 02.472,396/0002-86 (3ráficfl e Edite Cancelad - DESCUMPRIMENTO AO ITEM; 
Aliança Ltda 1 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 assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

artsconferir mesmos autenticidade e Int,gridatyt,•• t • • 
• ''• . • - '!''' • ' 1 ' • • - '.1::• • ' ••.:':••,•: •T;;' . 

6.11. • :•• :Serão inabilitadastkitantes  qua  não atenderem es 
. ... . 

exigência S do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lk:Raton°, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
16024/198.5 24/02/2022 12:26:19 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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. 

24/02/2022 - 09:08:18 

24/02/2022 - 09:08:42 

11,80 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

6,11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10, li  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 a15 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 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

, 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. t ' .  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 
devereo  Or  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para T  conferir mesmos 'autenticidade e integridade. .,•• : , I • 

6.11. . • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigêncla do presente Edital e seus Anexos,  seism  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 es 
exigencias 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 
10024/198.5 24102/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:21:16 11,70 03.930,566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 as mesmos autenticidade e integridade. 

tr' 
6.11. Salto inabilitadas licitantes que não atenderem ris 
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 
10024/198.5. 24/02./2022 11:26:17  
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Martins  Onto  

- 00:50:37 1650 (proposta) 06.852.5631000 -08- MA RO SERGIO 
BRITO VIEIRA . 

- 08:34:44 12,30 00.852.563/000 -08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

- 08:41:15 12,29 02.472,396/0002-86 -  Onion  e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 

24/02/2022 

24/02/2022 

  

:21:42 1159 02.472.396/0002-86 - GridIca e  Editors  Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

s' LOTE 0007 - ITEM 0293 - Laudo para aolicitacLautorizac90 de, procedimento ainbulatorial, 100x1, papel 75g bco, formato 
20x30cm, Impressao lxl. 11 
Data Valor DNPJ 

23/02/2022 - 10:09:28 18.00 (proposta) 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda I 

23/02/2022 - 11:54:61 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Sttuagio 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  2.4 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 —E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo  =Olio  distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 

. 6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as • 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • • 
apresentem irregularidades, e delcultem 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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:38 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19. ' 
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24/02/2022 - 08:45:36 12,24 02.472.396/0002-86 Grafic 8 EditoT 
Aliança Ltda 

21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

24/02/2022 - 08:48:32 

24/02/2022 - 08'56:31 , 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:00:13 12,00 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:04:04 11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA , 

24/02/2022 - 08:45:26 12,25 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

It it 47,, 

Foa 

40- 
Canceladã- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 aes mesmos autenticidade e integridade, , , 
6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem As 
exiganciaS do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, '-
apresenteln Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatoriollque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/197.5. 24/02/2022 11:26:17  

Canceled()  - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:' 
6.10. 1'  a proposta de preços inicial aos 
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 as mesmos autenticidade e integridade. 

• 
6.11. r, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigêncial do  presents  Edital e seus Anexos, Sejam omissas, .. 
apresenter Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 
Licitatõriotque discordem das plitusulas e normas do Edital, estando. 
fora do prazo previstcl de Impugnação Conforme o  al.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2922 12:26:19 H •• •• • • • 

Válido 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26,17 

24/02/2022 - 08:56:47 

24/02/2022 - 09:00:50  

12,19 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: , 
Aliança Lida ,. 6.10. '.  a proposta de preços inicial aos 

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 qt't não atenderem as 
. , 

exiganciaS do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelade - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10: j ,  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  arts  mesmos autenticidade e integridade. 

• . . . . 
6.11. : Serão Mabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

. fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
' 10024/198.5.24/02(2022 11:26:17 

11,99 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. .  a proposta de preços inicial aos 
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, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatério, que discordem das Clausulas e minas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524102/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de pregos inicial aos 
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. 

t. 
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 
Licitatario,- que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

. • ;, 
MIMI  partial  de A autendcidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarqUIvo.portaldecompraspublicas.com.br  . 
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24/02/2022 - 09:14:12 11,79 02.472.396/0002-86 - Gráfica e  Editors  
Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:19:05 11,50 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:08:03 11,85 03.930.566/000/-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:13:56 11,80 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 
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11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO iTEM: 
Aliança 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 integndade. 

24/02/2022 - 09:08:21 

24/02/2022 - 09:08:44 

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 
Licitateirio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

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 
Ueda:Vino. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

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 Inabilitados licitantes que não atenderem ás . 
exIgências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,. • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo'.. 
Licitattlino, que discordem das Clausulai e normas do Edital', estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
1002.4/198.524/0212022 12:26:19 : 

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 • 

11,84 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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. Santo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

11,83 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10,   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 
Licitatário, que discordem das Clausulai e normas do Edital: estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 '! 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

Aliança Lida 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultern o andamento do Processo 
Licitaterio, que .discordem das Clausulaa e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do.  Decreto ' 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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, 

Inportal de A autenticidade do documento pode ser verificada no 
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PUBLICAS Código verificador 22A7AC 

ite httpi /Naliciaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
'as Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 



Editora 11,44 02.472.396/0002-86 T-Gráfi 
Aliança Ltda 

24102/2022 -09:21:43  
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  IT ENS:  
6.10. ,  a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  con  
registro da proposta no sistema, as declarações e propo 
deverão  Stir  assinadas digitalmente através de assinatura 
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 
Licitatóriot, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/11,5. 24/02/2022 11:26:17 . - • • • • : 

j .. as 

Canceladq,- DESCUMPRIMENTQ AO ITEM: .. . 
6.10. r, ! ,  .e proposta de preços inicial aos 
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 age mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 

 .. 
t 

exigências 00 presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóric4.  que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstO de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
l0024/19.524/02/2922 12:26:18 : • • • • " • ' , ' . •  

24/02/2022 - 092119 11,45 03.930.58a/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

LOTE 0007 - ITEM 0294 -'Resultado de Mamografla (SISMAMA), 00x,  pa  pal 75g bco,  formato  22x30cm, impresser) lxl. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor 

18,00 (proposta) 

CNPJ 

02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:55:04 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Sltuaçáo . 

' Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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, .6  Sank,  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 
10024/196.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital: 
6.9.3 — A) Qualificação Econõmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência 0 Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, f a do prazó de valldade, de acordo com o Item 6.7 do edital  It  
6.11. ' . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem MI 
exigêncla do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem Irregularidadee e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatórit:qque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Válido 

23/02/2022 - 19122.38 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -Raimundo Nonato 
Martins Brito 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.583/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA  

Ms  podia/ de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httes://validaarq 
COgPRAft Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras PUblicas em 2 
p BLICAS Código verificador: 22A7AC 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/0=022 15:33:40 

24/02/2022 - 00:50:40 

24/02/2022 - 08:34:49 

vo.portaldecoMpraspublicas.combr 
/2022 as 11:12:05.  



24/02/2022 - 08:45:42 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,24 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 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 
Licitatexio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12.26:19 

Aliança Lida 

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  staves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. Serlkr ina6ilitedas lidtantei que não ateriderern 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:45:30 12,25 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

2022- 084'1g47 

12,19 02.472.396/000-86 -Gráfica e Editora  
Mange  Lida 

12,10 03.930.566/0001-00 - ODiMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 0900:53 

24/02./2022 - 08:56:34 

24/02/2022 - 08:48:39 21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12,20 03.930.56610001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:00:18 

24/02/2022 - 08:56:50 

12,09 0i.472.396/0062-86 Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10.   a proposta de preços inicial  eon  
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 
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24102/2022 11:26:17 

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 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524102/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10, i '   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitant°  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 
Lk:Hatt:ill°, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

1 
IN.F91 portal tio A autenticidade do documento pode ser verificada no  Site  https llvalidaarquivo.portaldecompraspublicas,com.br  
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24/02/2022 - 09:04:17 11,99 02.472,396/0002-86  Graf  e Edito 
Aliança Ltda 

¡Nit.tt '3 • 

24/02/2022 - 09:08:22 

24/02/2022 - 09:08:12 11,85 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:08:04 

24/02/2022 - 09:07:59 11,90 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 1 1; 

24/02/2022 - 09:04:09 12,00 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. '  a proposta de preços inicial e os ' .. 
documentos de habilitaçao deverão ser anexados  concomitants  ao ,... 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferlr aos mesmos autenticidade e Integridade. ' . . , , i 

. . , , .. .. . . . 
6.11. i. Serão inabilitadas lidtantes  qua  não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexoe, sejam °misses, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas  el  normas do Edital, estando . : 
fora do prazo previsto de Impugnaçao conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 • • ' : • • • 

h 
, . 

Canceladg - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • , 
6,10. 1  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação devereo ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  tier  assinadas digitalmente atraves de assinatura digital, para 
conferir a • s mesmos autenticidade e Integridade. , 1 

1 
6.11— Sergo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigenciasi do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dficultem o andamento do Processo 
Licitatório:que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prizo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/11.6 24/02/2022 12:26:19 

SOM , , Cancelado = DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ' 
6.1o. V! . a proposte de preços inicial e os 
documentos de habilitaçao deverao ser anexados  concomitants  ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
devereo assinadas digitalmente através de assinaturedigital, para r  
conferir mesmos autenticidadie,Inteigrldade, .• i. —i • • • • 

6.11. : .. Serão Inabilitadas licitantes que  nay  atenderem as 
exigênciai do presente EcItal 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 Impugnacao  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,89 02.472.396/0002-86 -  Orifice  e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitaçao devereo 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. Sereo inabilitadas licitantes que não atenderem  its 
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clitusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. , p  a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deveraci ser assinadas digitalmente atraves de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade 

g , 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigênclas do  presents Edits!  e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio,. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnaçâo conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

' i • 
11,84 02.472.396/0002-86 - Gnifi Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM. 

' Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial e os 
, documentos de habilitação deverao ser anexados concomitante ao 

registro de proposta no sistéma, as declarações e proposta inicial 

e Editora 
1 

devereo ser assinadas digitalmente atravifis de assinatura digital, para 
conferir  air  mesmos autenticidade e integridade. 1 ..• . 

8,11. ! Serão inabilitadas licitantes que nao atenderem  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do  Edda&  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12.28:19 

s ri tr-% 

24/02/2022 - 09:08:46  11,83 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora 
Allança Ltda 

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 atravitis de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11: Sera()  inabilitadas licitantes que nao atenderem is  
exigences  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  
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Data 
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Valor  CNN  

18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 
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CI CI 

24/02/2022 - 09:14:13 

24/02/2022 - 09:19:13 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a preposta de preços inicial e os f 
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. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,79 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 habilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

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. 

11,50 02.472.396/000246 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços InicIal e OS 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao' j• 
registro da proposta no sisterna, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão habilitadas 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

-86 - Gráfica e Editora 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 habilitadas 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:21:45 11,44 02.472.396/000 
Aliança Ltda 

LOTE 0007- ITEM 0295- RequisIcao de Mamografla, 100x1, papel 75g  boo,  formato 20x30cm, Impressào 1x1. 
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  set  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 irregulandades, e dificuftern o andamento do Priscesio • • 
Lk:dated°, que discordem  des  Clausulat e normas do Editalt estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos InicIal soe 
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 a integridade. 

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigáncias 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 



24/02/2022 - 08:45:44 12,24 02.472.396/0002-136 Gráfi 
4/lança Ltda 

e Editora 

   

   

    

    

24/02/2022 - 08:56:52 12,19 02.472.396/0002-86 -  Grace  e Editora 
Aliança Ltda 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

12,20 03.930.566/0001-00  OD  M SOM 
ALVES PEREIRA I 

24/02/2022 - 08:48:51 

24/02/2022 - 08:56:38 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS liTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - RaimLndo  Non  
Martins Brito 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

16,00 (proposta) 

12,30 

12,29 

12,25 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

02.472.398/0002-86 - Gráfic e Editora 
Aliança Ltda I : , 

00.852.563/0001-08 MAU! SERG O 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAU psERG 
BRITO VIEIRA 

, 

to  Canceled;  - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes ' 
arcarão COM todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos , . . . , 
para habilitação, a proposta de preços inicial'e es documentos de , 
habilitação deverão ser anexados • • . • • , ' 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta  Octal  deverão ser assinadas • • • - 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 23/03/2022 15:36:05 , 

y 
Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 ' 

t 
0 Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

susto por item 22/03/2022 15:33:40  
I ‘ 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . 
6.10. 1,  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 assinadas digitalmente através de assinatura digital, para  sr  
conferir arte  memos  eutenticidade eintegridade.- • ' •• . • '' 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 , 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10,   a proposta de pregos inicial aos 
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 is  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo - 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  ark  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10, l'  a proposta de  preps Midst  008 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sir  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir sós 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  all.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 , 

, 
Valido 

 
, . ._ ,  

Canceled  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • :• . . 
6.10. • : 1. . .  • a proposta de preços inicial e os 
documentos dehabilfiaçáo deverão ser anexados concomitante ao 
registro d4 proposta do 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 
tarado prazo previsto de Impugnação conforme o  ark  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8,10. '  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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • 

1 
•'. l 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS RENS: , 
6.1,1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo Com o Item 6.7 do editar 
6.11, Selo inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,: r  
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 
10024/1824/02/2022 11:57:52 . ; , • 

Válido 
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23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19.22:39 

24/02/2022 - 00:50:43 

24/02/2022 - 08:34'52 

24/02/2022 - 08:41:25 

24/02/2022 - 08:45:36 
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24/02/2022 - 09:00:59 12,09 02.472.396/000 -86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

1 

24/02/2022 - 09:04:13 12,00 03.930.568/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Lititatório, que discordem das Cláusulas enormes do Edna', estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,99 0.472.396/000-86 - Grflda e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: , ; Mange  Lida - 8.10,   a proposta de preços inicial e os 
i 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. Seam  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 

1 i 
' 10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

' 11,90 03.930.588/0001-00 -  OD  MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA . 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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

24/02/2022 - 09:04:31 

24/02/2022 - 09:07:54 

-- 
..,0 

*.r  7 
a IV 14/// 

,. 0, (..,, ..o 
Folha se- 1 

1 1 0  
1.,a
, 

 
ir 

12,10  0S.930.568/00ó.00  - OC 
ALVES PEREIRA , - 

. .. 
MILSOM ' 

55 • 

24/02/2022 - 09:08:07 

24/02/2022 - 09:08:18'  

1  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
8.10,   a proposta de pregos  Initial  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
deverãoser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem eis 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Artexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  aft.  24 do Decreto 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 
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6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  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 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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 is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,. . 
apresentem irregularidades, e dificuttem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulat e normas do  Eat*  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

! I 
11,85 0.930.566/00Ó-00-  OD  MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 'ITENS: ; 

AVES PEREIRA 8.10.   a proposta de  preps  inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  initial  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 
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Data Valor CNN 

2,00  (proposta)  02.472.396/0002-86 - Grid  
Aliança  Ltda 

e Editor 23/02/2022 - 10'09'28 

23/02/2022 - 14:37:58 0,40 (proposta) 13.926.598/0001-98 - R COSTA 
ALMEIDA 

0,62 (proposta) 

0,61 (proposta) 

23/02/2022 - 15:3115 

23/02/2022 - 19:22:39 

40.182278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERViCOS QTDA 

35.189.000/0001-66 • Raimundo Nonato 
Martins Brito 

0,26 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

0,70 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG O 
BRITO VIEIRA 

0,24 00.852.563/0001-08 - MAU10 SERG 0 
BRITO VIEIRA 

0,23 02.472,396/0002-86 Gráfi4 e Editora 
' Aliança Ltda 

24/02/2022 - 00:50:48 

24/02/2022 - 08:34:59 

24/02/2022 - 08:41:27 

11 84 02.472,396/0002-88 .Grafi 
Aliança Ltda 

Canceladg.-.DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10. . , •  a proposta do preços iniciai e os 
documentos de habilitação deverão ser anexadds concomitante 
registro da Proposta no sistema, as declarações e proposta hici 

• deverão ser assinadas digitalmente através de assihatUra.digital, 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. : ' 

• „ 
6.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • .• • • • 

LOTE 0007 - ITEM 0298 - Ficha clínica do planejamento familiar, papel 180g bco, Impressito 1x1, formato 12x12cm. 

pOrtal de 
COMPRAS 

PÚBLICAS 

Sauna& 

Canceladó DESCUMPRIMENTO AO ITEM:' • 
6,10,   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao .. 
registro  di!  proposta no sistema, as declarações e proposta inicial ' 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir age mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habili ação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para  
ponied,'  as mesmos autenticidade e Integridade. . , • . 

. • 
6.11. . Serão lnabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. • 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem  tits . 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório; que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos , 
para habilitação, a proposta de preços iniciare os documentos de 
habilitaçãO deverão ser anexados , ' - 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, pare conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 , 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitaçáo de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 

Cancelad - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. ' apropoatadopreçosinioraleos 
documents'de habilitação deverão ser anexados concomItante ao . 
registro d proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão sor assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pans  
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:thialidaarqu vo.portaldecompraspublicas.combr 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24 03/2022 as 11:12:05. 
Código verificador: 22A7AC 
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0,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08'58:47 

0,22 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:45:54 0,21 02.472.396/0002-86 -  Grilles  e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:49:12 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigencias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

' apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10,   a proposta de  preen  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 
exigandas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198,5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser asslnadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

I 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que  nip  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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

0,45 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

LOTE 0007 - ITEM 0297- Requisição da notificação da receita 15x21 cm ap 83g 1x0 cores 50x2 vias. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

23/02/2022 - 11:55:42 

. , Valor ONPJ i . Situação 
1 1 

15,00 (proposta) 0,472.396l000 -86 , Griffica e Editora 'Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda - 6.10.   a proposta de  preps  Inicia/aos 
.4 documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
2 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

9,36 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIII/IILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA . 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, 

23/02/2022 • 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/000 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que  nap  atenderem As 
exigencias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a 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 
1CO24/198.5,24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA  —ford  do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falencia e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
10024/1924/02/2022 11:5752 

18,48 (proposta) 4Ó.182,278/000 -41 - CORPORATIVA 'Válido 
COMERCIO E ERVICOS LTDA 

. • 
18,30 (proposta) 35.189.000/000 -66 - Ra mundo Nonato Cancelado - Descumpdmento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 

Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de pregos inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

portcil de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https.11validaarquivo.portaldecoinpraspublicas.com.br  
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24/02/2022 - 09:01:00 7,87 02.472.396/0002-86 - Gráfica e  Editors  
Aliança Ltda 

7,86 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:04:19 

• 

24/02/2022 - 09:04.33 7,85 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

13,31 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SER VICOS LTDA 

7,90 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

7,89 02.472.396/0002-86 - Gras e EditoM  
Aliança  Ltda 

Mart 

• 

24/02/2022 00:50:52 

24/02/2022. 08:41:29 

24/02/2022 - 08:49:40' 

24/02/2022 - 08:56:54 

24/02/2022 - 08:57:15 

24/02/2022 - 09,00:28 

8.00 (proposta) 00.852.583/0001-08 
, BRITO VIEIRA 

7,99 02.472.396/0002-80 
Aliança Ltda 

7,88 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

- Empresa não cumpriu a.solicit 
em 22J03/02215:33:40 ",° 

DESCUMPRIMENTO ADITEM: ••• , .  
 a proposta dépreços e  oar,  •,,„ 

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. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do  presents  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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 . 

Válido 

' ,,, . • , 
Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
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 as mesmos autenticidade e Integridade, ri 

1 , • - ,',,, , ..i ,,• : • . 
, 6.11. ' i Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem as 
exigências do presente Edital 0 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 
10024/198.8,24/02/2022 11:26:17 

1. 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de  prows  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 1a mesmos autenticidade e integridade. 

E 
6.11. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigânda4 do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentsri irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstai de Impugnação conforme o  ad.  24d0 Decreto 
10024/19.524/02/222 12:26:19,, . • • I 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 do  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5. 24/02/2022 11:28:17 

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 a s mesmos autenticidade e Integridade, , 1 

6,11. ! Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigênclai do  presents  Edital e seus Anexos,  seism  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 
10024/198,524/02/2022 12:26:19 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. • a proposta de preços inicial aos 
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 a1 mesmos autenticidade e Integridade, l  

6.11, . . Serão inabilitadas ficitantes que não atenderem ás 
exigência do presente Edital e seus Anexos,  seism  omissas,. ' 
apresenteln irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatóriOque discordem das Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 . 

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  hider  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do  presents  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
II 10024/196:6 24/02/2022 12:26:19 
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al a 

k ms,  
7,84 03.930.566/0001-00  -OD  MILSOM 

ALVES PEREIRA • 

rf): 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 

24/02/2022 - 09:08:00 7,83 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007- ITEM 0298- Prescrição de lardes,18x21 cm  pap.  A6 631x0 cores. 
Data Valor ONPJ 

• 1! 
23/02/2022 - 1009:28 15,00 (piloposta) 01.472.396/0001-86 

gang's Ltda 
-  Cr  ca 6 Editora 

;1 

23/02/2022 - 11:55:56 9,36 (proposta) 08.930.566/000 -00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

f 23/02/2022 - 19:22:39  

- MA  

Situação 
• 

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 âs 
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 
100241198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3—A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02f2022 11:57:52 ' 

1123A2/2022 - 15:31:25 ; 18,48 (proposta) 4 .182.278/000-41  ;CC  
COMERCIO E SERVIC 

18,30 (proposta) 4.189.000/000 - Ra 
Martins Brito 

i 24/02/2022- 00:50:54 

24/02/2022 - .08:41:33, 

8,00 (proposta) 00.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

4 
7,99 02.472.396/000 

Aliança Ltda 

PORATIVA Válido 

mundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de presos inicial aos 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. 22/031202215:36:05 

JRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

ice e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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7,89 02.472.396/0002-86 .Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:01:02 

24/02/2022 - 09:04:22 

13,31 40.182.278/0001-41 CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

7,90 03.930,566/0001-00 ODIM SOM 
, ALVES PEREIRA 

• 

t , . 
, Cancelado.- DESCUMPRIMENTO.  AOS ITENS: . 
8.10. 

3 

 
 a proposta de prer:órksi,e  

documents  de  habit 
,  

. registro d proposta o sistema, as declarações e propostriNcial 
l'açao deverão ser anexados concoltidrité 

deverão t assinadas digitalmente através de assinatura digitarpara--+ 
conferir eis mesmos 'autenticidade e integridade.l'.  

8.11. . Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Editsl 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 
' 10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

• , . 
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  staves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. . 

6.11. i. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e  Sams  Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem 0 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 . 

. r • . . 
7,88 03.930.566/0001-00 - ODIM 1,..  SOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

, ALVES PEREIRA 6,10. I.  a proposta de preços inicial e os 
documentps 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. 

r ' I  
6.11, •g.  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241196,5, 24/02/2022 11:26:17 

¡ . , 
7,87 02.472.396/0002-86 sGráfiop e Editora Cancelado,- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . 

' Aliança Lida 6,10, I. •  I. :  a proposta de preços inicial e os 

t documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro clã proposta no sistema,' as declarações a proposta inicial 

. • deverão  Or  assinadás digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos eutenticidade a Integridade, . . . 

6.11. - ' Sergio Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:28:19 . . 

7,88 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  ads  mesmos autenticidade e integridade. . . . . , 
6.11, : Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem 0 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 
. , . • 10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 090435 
6C. 

II _ . • . . . 

7,85 02472.396/0002-86 - Gráfica e Edito a. 
ance, 

 ladt- DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
ça  , Alian Ltda . 1O '   a proposta de preços inicial 005 

. ' 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 
exigenciai do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatdrio que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto ' . 

, . 10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • . . 
. - 

24/02/2022 - 00:07:45 7,84 03.930.568/0001-00 . cipim LSOM . Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . • 
• ALVES PEREIRA • '' . 8.10. 1 : :  I. • '  • a proposta de preços Inicial aos 

P. 
documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro daproposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir sós 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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:49:51 

24/02/2022 - 08:56:59 

24/02/2022 - 08.57:16 

24/02/2022 - 0900:34 

ALVES PEREIRA 

mg portal de 

allikC112SAS 
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j, 7,83 02.472.396/000-86  -Grafts  e Editora 
Aliança Ltda , 

Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

23/02/2022 - 11:56:07 12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 -00  
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 

Valor CNPJ 

18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

MILSOM 

22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

810. 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

a proposta de preços Wildal 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. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 - ITEM 0299 - ComunIcactio de resultado de exame medico ao servidor 20x30cm ap 75g lx0 cores. 
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM' 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 nobilitados 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 Clausulat e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
100241198.5 24/02/2022 12:26119 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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  nee  atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam Omissas, 
apresentem lrregularidades, e dificultem o andamento do  Process()  
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação EconómIco-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11.5752 

23/02/2022 - 16:31:26 29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SER VICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins  Onto  ; 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 ne sistema, as declarações e.  
proposta inicial deverão ser assinadas j 
digitalmente através de assinatura digital,  pars  conferir aos Mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

, 
15,00 (proposta) .852.563/0001t8 - MAJRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30  0ô.852.683/000.0ã  - MAJRO SERGIO Cancelado -Empresa  nee  cumpriu a solicitação decomposição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

4 
• 12,29 02.472.396/004,86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

Aliança 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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19  
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12,25 03.930.566/0001-00 -ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:57:18 12,19 02.472.396/0002-86 0ráflc6 e Editorp 
Aliança Ltda 

O 
12,20 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 

ALVES PEREIRA 
24/02/2022 - 08:57:03 

24/02/2022 - 09:00:38 12,10 03.930.566(0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 0901:04 12,09 02.472,396/0002-86 - Graf  
Aliança  Ltda 

24/02/2022 - 09:04:25 12,00 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

e Editora 

24/02/2022 - 08:45:51 

24/02/2022 - 084602 1224 02.472.396/0002-86 Gráfica e Edito 
Aliança Ltda ' 

. t  

Canceled  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . ., 
6.10,   a proposta de pregos  hiders'  os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao . 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  stir  assinadas digitalmente através de assinatura digital, pene 
conferir  as, mesmos autenticidade e integridade. i 

6.11. , Serão inabilitadas licitanteique não  tend'  erem es 
exigencia 'do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, -•• • . 
apresentern irregularidades, e dfficulterti3O andamento do Processo ... 
Licitatõl0 que discorPerh das 9141,4641,14,,,e09rfpfle.do Edital, estando  
Iota  do prazo previstd de lrrlpug açãflom,e..b.art:. 4 do ,PeCrelOV'' 
10024/196,5, 24/02/2022 11:26rr treli 

Cancelacip - DESCUMPRIMENT6 AO ITEM: S. • 
6.10. . , a Oro,posta de preços inicial a os 
documentos de habilitação devote* 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 ria  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas,. . 

1 apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatorio, que discordem  des  Clausulas e normal do Edital, estando ' 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 12:26:19 . : ' . • -, 

24/02/2022 - 08:50:26 21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
, 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10, '  a proposta de preços inicial aos 
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 

6.11. , Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 

conferir ais mesmos autenticidade e integridade. • 

exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultemo 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 
10024/196.5, 24/02/2022 11:26:17 

i. 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. j  a proposta de preços inicial coe 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  stir  assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 

. , , m . . . . • ., , .• • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ' 
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, Serio 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  des  Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

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 a15 mesmos autenticidade e integridade. . . • . 
611, ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. j ,  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

1 conferir a s mesmos autenticidade e Integridade.  

6.11. Selo Inabilitadas licitantes que não atenderem tis .  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatts'o, que discordem das Clausulas e normas do  Edge',  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

• 
6.11. • •Serão inabilitadas, licitantes  qua  não 

encia am °miss  
im 

exig do presente Edital e seus Anexos, sejes,' • 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo • 
Licitatorio;  qua  discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' 

atendem 

conferir s esmos autenticidade e Integridade. • '., , . aci 
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24/02/2022 - 09:07:39 11,90 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Aliança Ltda 

Valor CNPJ Data 

23/02/2022 - 10:09:28 18,00 (proposta) 02.472.396/000 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:56:20 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

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. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Eddal 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

 

 

 

11,99 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda - 

24/02/2022 - 09:07:44 

24/02/2022 - 09:2129 11,85 -00-0003.930.566/0001  
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Sera()  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Ecfital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 , 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  its  
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

, Licitatóno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforma o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   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 
clever/4o 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,89 02.472.396h000-.86 - GrafiCa e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:21:47 11,84 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   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. Sera()  inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente  Edda'  e seus Anexos, sejam omissas„ 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LiCitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital¡ estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do, Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' 

LOTE 0007 - ITEM 0300 - Laudo medico p/ emIssâo de  AMC,  100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, Impresstio lxl.  
Situação 

-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços !Metal aos 
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 
extgandas do  presents  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 
100241198,524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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 
Lidtaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

7. 1 . is me  portal de .!, .4 n .A autenticidade de doCumento pode  air  verificada  nil:  I ei http 
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23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COSTA 
• ALMEIDA 

Canceladp.- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • . 
6.1.1 — EEESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital.: " 
6.1.3 —A)'Oualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negati 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fera do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern 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 4/02/202211:57:52 • . • , 

, . 
. • 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/0212022 

29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 COR 
• cl : ••• !.. COMERCIO E SERVIÇOS;  

. 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66  'Raiff!  
Martins Brito • , 

RATIV ; Wilda 
DA L 

- 
do Non o Cancelada. Descumprimento ao item Õ. jo do EortaLAs licitantes • 

arcarão  clan  todos 05.cotos decorrentes da obtenção e apresentação • 
dos documentos • • • • • 

. 

para habilitação, a proposta de pregos Inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:51:01 

24/02/2022 - 08:35:11 

24/02/2022 - 08:41:37 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SORO O 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SORO 
BRITO VIEIRA 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 • 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por  !tern  22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:45.56 12,25 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora CanCelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10. •'  a proposta de preços inicial aos 

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 • 
exigência ti do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicItatórior.que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/11.5 24/02/2022 12:26:19 .;. • , 

Cancelad - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. t •  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 aço mesmos autenticidade e integridade. ' 

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentelil irregularidades, e dificultem!) andamento do Processo 
Licitatório que dlscoem das Clautrulas ts normas do Edital, estando • 
fora do pczo previst de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5. 24/02/2022 112617 • • • • 

12,24 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10. '  a proposta de  !Draws  inicial aos 

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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:50:34 21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

24/02/2022 - 08:57:06 12,20 03.930,566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

12,19 02.472.396/0002-86  Graft  e Editora 
Aliança Lida 

me portal da A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. '  a proposta de preços inicial aos 
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  Ewa  mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. l. 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. 1 •  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial . 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a mesmos autenticidade e Integridade. ., • • • r  
• .• . ...• •. .  

kit : ...I Serão inabilitadas licitantes que  ilia)  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 



1200, 03.930,566/0001-00 -ODIMLSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:04:29 11,90 03.930.586/000 -00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:04:47 11,89 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:07:34 11,80 03.930,568/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 -09:07:47 11,79 02.472.396/0002-86 -  Gráfica  e Editors  
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:21:38 11,75 03.930.566/000i-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:01:07 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 

11,99 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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 licitantei que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Micel 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11. Saito  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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de  preps  inicial aos 
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 
10024/198,5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, , 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.5.24/0212022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulatt e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.524/02/2022 12.26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10,   a proposta de preços Micel 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 inebilitadas 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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httpli  /va idaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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24/02/2022 - 09:21:55 11,74 02.472,396/0002-86 - Gráfic e Edito 
Aliança Ltda 
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Data P.,' « valer CNPJ 

23/02/2022. 10:09:28 : ' 16,00 (proposta) 02.472.3N/0002-86 
" Aliança Ltda 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598=01-96 R CO 
ALMEIDA 

TA 

29,47 (proposta) 

2410212022- 00:51:04 

24/02/2022 - 08:35:15 

24/02/2022 - 08:41:39 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,29 02.472.396/0002-86 -  Gaeta  e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. , 1!  a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e 
deverão sf r assinadas digitalmente através de assinatura  digit,  Ale 

a 
 

conferir s mesmos autenticidade e intagridade. , - : ' i , 
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 
10024/190.5 24/02/2022 12:26:19  

boo,  formato  20.0cm, !moralistic, lxl. 
I • Situação  

la DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
• 6.10. 1 '•  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 ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/0212022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigenclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórir4que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/191.5.24/02/2022 11:26:17 • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3— AyQualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fOra do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. ,  Seam  inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriolque discordem das Cláusulas e normas do  Ed  tal, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/194/02/2022 11:57:52 -• 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 is.  
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 -11:56:31 12,40 (proposta) 03.930.56640001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022. 15:31:25 . 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 • COR RATIV Válido 
COMERCIO E SERVICIDS DA •: 

• 
35.189.000/0001-66 Raimundo Nonato Canceladó - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As l'citantes 
Martins Brito ' , 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. 22/03/2022 15:36:05 

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaidecompraspublicaccom.br  .sogPRAIS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05.  
Ella  P BLICAS Código verificador: 22A7AC 
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12,25 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos hidel 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. 

OW .  

 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

24/02/2022 - 08:48:14 

24/02/2022 - 08:57:22 

24/02/2022 - 09:00:50 

12,24 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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  (Nola!  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

21,43 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de pregos Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente atraves 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,19 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança 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 às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 I 

08.930.568/000 -00 -00 MILSOM 4 Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
ALVES PEREIRA 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. 

24/02/2022 - 08:50:45 

24/02/2022 - 08:57:13 

40.182.278/000:1-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12,20 6.930.566/000 ;00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA : 

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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 Elts  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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, ' 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
10024/198,5, 24/02/2022 11:26:17 I • 

• • • 

24/02/2022 - 09:04:33 

24/02/2022 - 0901 17 11,99 02.472.396/000)-66 - Grafica e Editora 
Aliança Ltda 

11,90 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

porto/da A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httpéllvalldaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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24/02/2022 - 09:07:48 11,79 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Edi ora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:21:37 11,75 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022- 09:22:01 11,74 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Edito 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:56:43 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA  

Data 

23/02/2022 - 10:09:28 

Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:07:30 

2410212022. 09:04:51 

11,80 03.930.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA 

e Editora C,ancelade - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
a proposta de preços Inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao' 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta InIcial 

. deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  or  
conferir a 's mesmos autenticidade e integridade. • 

, 
6.11, I Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exlgénda4 do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,. •• 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio,!que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação contorne o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5 24/02/2022 12:26:19 

f 
SOM Cancelada DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 

6.10. r  a proposta de preços inicial e os 
documentes de habilitação deverão  set  anexados concomitante ao 
registro da Proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir as mesmos autenticidade e integridade. • 

Serão idabilitadasticitantei  care  não atenderem ás-
do  presents  Eddal e seus Anexos; sejam omissas,:.,  
irregularidades, e dificulterno andamento do Processo 

Llcltatórioj  .care  discordem  dale  Clausulas'enOrmas do Edital, estando 
fora do prazo previste de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão  set  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  Milo  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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12,28:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
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. 

' , • I 
6,11, •0 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de  preps  inicial aos 
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 
conferira s mesmos 'autenticidadee Integridade. 

6.11. . Serão Idabilitadas licitantes que não atenderem és 
sodgência 'do presente Edital a' seus Anexos, sejam orniesas, 
apresentern Irregularidades, e dificultern o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198,5 24/02/2022 12:26:19 ' 

LOTE 0007- ITEM 0302 - Folhada despacho, 100x1, papel 75g  boo,  formato 20x30cm, impressao 1x0. 
Sauna° 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  ear  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  

Canceled-  DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: • 
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. I ' Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

III  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarqui4o.portaldecompraspublicas.com.br  
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22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 4 .182.278/000 -4i -CO PORATIVA 
COMERCIO E BERVICO i_TD/ 
I , , 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Ra lnündo Nonato 
Martins Brito 

• 
c/4 

.044' 
‘113  

- .1•04' 
4t,.0 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22.39 

12,19 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 8.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falancia e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licItante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processa 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/192410212022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/000 -08 - MAjR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 06.852.563/000 -08- MAJRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 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,  pars*  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12.26:19 

24/02/207.2 - 00:51:07 

24/02/2022 - 08:35:20 

24/02/2022 - 08:41:43 

24/02/2022 - 08:46:04 

24/02/2022 - 08:46:16 

12,25 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,24 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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  qua  não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, Sejam omissaa, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo • 
Licitatério. que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022- 08:50:52 21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

24/02/2022 - 08:57:17 12,20 03.930.566/000 .-00 -00 MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:  
/ONES  PEREIRA 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 
Licitatdrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:57:24 Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de  preps  inicial aos ' 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta racial 
deverão ser estimadas digitalmente através de assinatura digital, para . 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, • • •• • • • • 

6.11. r Serão Inabilitadas licitantea que não atenderem As 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitafifsio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524102/2022 12:26:19 

;111111 porto) de -  A autenticidade do documento pode ser verificada no 
COVPRAS Documento gerado eletronicamente na Portal de Co 
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e Edito 

24/02/2022 - 09:07:51 11,79 

24/02/2022 09:00:55 

, 

1200, 03.930,566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  .§p 
registro déproposta no sistema, as declarações e proposta 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, paçã;kR 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

• 

, 

6.11. ii',  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As ' 
• , . , 

exigénciai do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriol,que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do ergo previste de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 , ; • . •  

Canceled-  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._, l',. Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem as 
EndgenciaS do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,  
°presenter  irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório  Clue  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando : 
fora doprezo previste de Impugnação conforme o  art,  24 4o Decreto 
10024/19.0 24/02/2022 122619;7',,t,!r  

Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS {TENS: , 
' 6.10.   a proposta'de preços Wolfsl aos 

documentos de habilitação deverão 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ' 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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, V Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exiganciaado presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas,,  
apresehtern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorloj;que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto - 
10024/196.5 24/02/2022 12:26:19 • 

Cancelade DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. " a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro  di  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: :1' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigeinciaado presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatbrio'que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previste de Impugnação conforme oart. 24 do Decreto 
10024/11,5. 24/02/2022 11:26:17 •••::: • 

02.472.396/0002-86 Gráfica e Edi ora  Canceled?.  DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda ' 6.10.   a proposta de preços inlcial 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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 • 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. j' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigência; do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17. , 

IMO portal Cie A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  tittps:/ 4Idaarqu vo.portaidecoMpraspublicas,com.br  
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24/02/2022 - 09:04:53 11,89 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Lida 
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11,74 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

f 

22,00 (proposta) 1 .926.598/0001-96 R 
ALMEIDA ; 

• 23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 40.182.278/600 -41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

35.189.000/000 68 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

29,47 (proposta) 

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 declaraçães 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 omissati, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatério, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 - ITEM 0303 - Ficha de Referenda para o  .CEO.  Centro Especializado de Odontologia, 100x1, papel 75g bco, formato 
16X24 cm, impressao 1x0. 
Data 

' 23/02/2022 - 10:09:28 

Valor DNPJ 

14,00 (proposta) 02.472396/0002-86 
Aliança Ltda 

; 
- Gráfica e Editora 

23/02/2022 - 11:56:55 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Slaiaçao 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
, 6,10.   a proposta de preços inicial aos 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as deciaragtes 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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaraçães 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 
10024/198.5. 24/02f2022 11:26:17 

• 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS'ITENS: . 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e t) SIMPLIFICADA — fora do prazo d 
validade. de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento dó 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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumplimento ao item 6.10 do Edital, 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 declarecães e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:51:11 

24/02/2022 - 08:35:24 

24/02/2022 - 08:41:45 - 

14,00 (proposta) 

12,30 

12.29 

00.852.563/0001-08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

46182.278/000 -41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA  

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/031202215:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaraçães 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 dificultern o andamento do PrOcesso . 
Licitaterio, que discórdem das Cláusula* enormes do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Válido 
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12,25 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e 
documentos de habilitação deverão ser anexados dmcomitante 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta I 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. ' 1 

I .1 • 

6,11. 'r Serão inabilitadas licitantes que  nib  atenderem és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatório; que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/1 .5. 24/02J2022 11:28:17 . 

• : ! 

I
.
: .^ 

, i I . i tt, • :' • • I 
24/02/2022 - 090121 . 11,99 02.472.398/0002-86 • Gr e  Edit DESCUltriPRIMENTO AO ITEM: . , - , , • , , . . 

Aliança Ltda • :' i - $ '6.1a 
.. _ . 

..  • proposta de preços facial e os 
-• -I:: :-. . , f• ! I; ••I dOcumentOs de habilitação deverão  see  anexados  concomitant*  ao ' 

i i • . regIstro daproposta no sistema, as declarações • proposta inicial 
deverão ser assinadas digitaimente através de assinatura digital,  pars  
COMO& aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
eidgenclas do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Udtatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12.28:19 

24/02/2022 - 08:57:42 

24/02/2022 - 09:0059 1200 03.93.0.588/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA , 

24/02/2022 - 08:51:43 12,24 02.472.398/0002-86 -  Grid] DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
Aliança Ltda 6.10. l  apropostadepreçoslnlctaleos 

docurnentps de habituação deverão ser anexados  concomitants  ao . 
registro proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir mesmos autenticidade e Integridade. 

8.11. 1.  Sarno  inabilitadas licitantes  qua nib  atenderem  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitateriolque discordem das Clausulas e normas do Ecittal, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198,5 24/02/2022 12:28:19,4 r , .j",; '• 

• ' ' 
12,20 03.930.566/0001-00 O SOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO .AOS ITENS:;.• •, 

ALVES PEREIRA!. 610 ' • %.;'i  *Ow  chi Pinoihrelel • oe r docurnentps habilitaylio cieverao ser anexados  concomitants Ito  : • 
registro  di  proposta no  sister,*  as declarações e proposta  bidet  
deverão  sec  assinadas digitalmente através de assinatura digital,  past  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. r • • ! 

6.11. Serão Inabilitadas liatantes que não atenderem ás  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos,  seism  omissas, 
apresentem irregularldades, e cam:Item o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

12,19 02.472.396/0002-86. Gráfica e Edito a Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM:  
Aflame  Lida 8.10.   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  &eves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integndade. 

8.11. Serão inabilttadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do  Process*  
Licitatdrio, que discordem das Clausulas e normas do Edtal, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 

10024/11.524102)2022  

Cancelado - DESCUMPRIMENTOAGS (TENS: .• I 
6.10. t' a proposta de preços  Midst  e os  
document,»  de habilitação  devoid*  ser anexados concornitante ao 
registro de proposta no sisterna, as declarações e proposta  initial  
deverão  set  assinadas digitalmente  *eves  de assinatura digital, para 
conferlr aos mesmas autenticidade e Integridade. 

P: 
8.11. t  Sella  inabH Macias ficitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioll que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando  
fore  do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19S.6. 24/02/2022 11:28:17 : . • - . ;. 

03.930,586/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 8.10 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 Dos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11. , Serão inabilitadas licitantes que não atenderem âs  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatoria, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 . 
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24/02/2022 - 09:07:20 11,80 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA i 

11,89 02.472.396/0062438 - GrefiCa e Editora 
• Allança Ltda 4 • • • • 

. • 
f , 

miLsom 11,75 03.930.566/0001-00 -00 
ALVES PEREIRA 

4 

24/02/2022 - 09:21:48 

11,74 02.472,396/0002-86 Gráfica  e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:22:04 

24/02/2022 - 09:29:17 11,50 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

; Data • r1 

23/02/2022 - 10:09:29  

Valor CNPJ A 

16,00 (proposta) 4.472.396/000 
Aliança Ltda 

i 

-88 - Gráfica e slitora 
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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  staves  de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

8.11. Sarno  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/202211:26:17 

24/02/2022 - 09:07:33 11,79 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforma o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12.26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12.26:19 , 

• LOTE 0007- ITEM 0304  Olen'  de Contra Refieranda pata Especiallzade de Odontologia  (CEO),  100x1, pape 75g bco,  
format°  20x30cm, imprelatIO 1x0. I• ' 1 , ' • • • 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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23/02/2022 - 11:57:05 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 143758 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
t.  t4 

8.10.   a proposta de preços iniciale os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante o 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através da assinatura digital, pari 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

1 • 
6.11. • : .• Serão inabilitadas licitantes  qua  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 
10024/198.5. 24/02(2022 11:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  SIMPLIFICADA — fora do prazo 'de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. - • : 

• 6.1.3 —AXQualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência Concordata emitida pelo Cartório distribuidor da sede do.  

• licitante. fOra do prazo de validade. de acordo  cam  o item'8.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás • 
exigência'  do  presents  Edital e seus Anexot, sejam omissas, • 
apresentern Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórior que discordem das Clausulas e nOrmas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/194/02/2022 11:57:52 • • 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:51:14 

24/02/2022 - 08:35:28 

24/02/2022 - 08:41.53 

24/02/2022 - 08:51:10 

24/02/2022 - 08:51:32 

24/02/2022 08:51:45 : 

24/02/2022 - 08:57:24 

1 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORP,ORATIV, Válido 

COMERCIO E SERVICOS Lma 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 RaimLndo Nona o Cancelade= Descumprimento ao item 6.10 do Eciltal. As licitantes 
Martins Brito arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obrençao e apresentação 

dos documentos , 
para habitação, a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitaçãO deverão ser anexados • • • • , . . • ' • • • • 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Midal deverão ser assinadas •• • • •r: t. •• 
digltalmertte  atelier;  de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 22/03/2022 15:36:05' 

00.852.563/0001-08, MAURO SERGIO Cancelado -'Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA . ' susto por item 22/03(202215:33:40 

• 
00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33.40 

12,29 02.472.396/0002-88 -Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda ! 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, , 

• ,N  
8.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5 24/02/2022 12:26:19 ' 

Válido • • I 

Cancelado.- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10, • a proposta de preços inicial aos 
documentes 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  
exigences  00 presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterit4 que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/196.5, 24/021202211:28:17 • 

• • • 
12,24 02.472.396/0002-86 • Grát1c e Edtto 4  Canceladg -.DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • . . 

Aliança Lida • • 6.10. apropostectepreçosinicisleos 
documentes 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 licitantas que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  an.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,20 03.930,566/0001-00 ODIMILSOfv1 Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.   a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de 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.  24 510 Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 40.182.278/0001-41 • CORPORATIV 
COMERCIO E SERVIDOS L1FDA 

12,25 03.930.56e/0001-00 • ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA ' 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaargLi  vo.portaldecompraspublicas.com.br  
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24/02/2022 - 09:01:04 

24/02/2022 - 09:01:25 

12,00 03.930.566/000 -00 -00 MILSOM 
ALVES PEREI 

11,99 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

-12,19 02.472.396/000 -86 - GrifiCa e Editora 
tr.P.M*1.00,9rt4.-1.,14,1?,i Allança Ltda t 

11,80 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10, • :  a proposta de preços  halal  a Oar•e,-. • 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

, Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
1=4/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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. 

24/02/2022 - 09:05:01 

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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

• 10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10. a proposta de preços inicial e os • 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  Mead  
deverão ser assinadas digitalmente atraves 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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

.472,396/000 -86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda • 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 • 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:07:15 

• 24/02/2022 .; 09:07:24,1 11,79 0,472.396/086 
Aliança Lida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
licitaterlo, que discordem das Cláusulas e normas do  Edda  estando 
Tora do prazo previste de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ri • ' , 

• 
16.a e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . • 

• 8.10.   a proposta de preços iniclal is os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema. as declarações e proposta nicial 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
Tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

mg portal de A autenticidade do documento pode siér verificada no  site  https llvalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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24/02/2022 - 09.22:08 11,74 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022- 09:29:25 11,55 02.472.396/0002-86 • Graficii e Edam  
Aliança  Lida 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 11:57:16 

23/02/2022 -14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COSTA 
ALMEIDA 

11,75 03.930,566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA ' 

. • 
Cancelado. DESCUMPRIMENTCi AOS iTsils: ' 
6.10. •  a proposta de  crew  
documentos de habilitação deverão seranexados  con  

' registro da proposta no sistema, as declarações 6 propos ni 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

r . 
Cancelada- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. li  ' . . a proposta de preços iniciai a Os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, '' , . • 

I, . . . 
6.11. , i. Serão inabilitadas licitantes  qua ago  atenderem As 
exigência do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo ' 
Licitatóriot que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo prevista de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/11,5 24/02/2022 12:26:19;  ::: • :.• ' ! • • • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO !TM 
6.10. , ' '  a proposta de preços inicial soa 
documentas 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 a t mesmos autenticidade e integridade. i 

. ' 
6.11. •  Saito  Inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exiganciaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; - 
apresentem Irregularidades, e tfificultemo andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Clausulase normas do Edital, estando 
fora do  prize  previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19t524/02/2022 12:26:19 •—• ,'' ! " ; .• . • . • • .. ' 

. . . „ 
24/02/2022 - 09:21:50 

LOTE 0007 - ITEM 0305 - Boletim Produção Ambulatorial BPA Consolidado/ SUS, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, 
Impressão 1x0. 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:51:16 

Situação 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. •  a Proposta de preços inicial aos 
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. Saito  Inabilitadas licitantes que não atenderem As ' 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem 6 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 
10024/198.524102/2022 12:26:19 • ' 

Cancelad
r
e - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

6.10. r  a proposta de preços inicial aos 
documentas de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro d, 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  presents  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 
10024/195. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado'- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — EOSPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do Prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. . . 
6.1.3 — Ar

ra

ualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência 'Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do - 
licitante. f do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11,'' • Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 , 

Válido 

i 
. i 

liam portal de A autenticidade do documento pode ser verificada'  no  site  https://validaarqt. vo.portaldecompraspublicas.com.br  

•,..,, cogPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 
p BLICAS Código verificador: 22A7AC • . 

Data 

23/02/2022 - 10:09:29 

Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.395/0002-88 -Grirrica e Editora 
Aliança Lida 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS 1.TDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 • 

15,00 (proposta) 00,852.563/0001-08 - MAU IO SERG O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto Por tem 22/03/2022 15:33:40 
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MILSOM 12,00 03.930.566/0001-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:01:07 

' 

24/02/2022 - 08,51:18 

24/02/2022 - 08:51:39 

24/02/2022 - 08:51:47 

24/02/2022 - 08:57:29 

24/02/2022 - 08:57:46 

r
. 
 24/02/2022 - 09:01:27 

12,30 00.852.563/0001-08 - MA IRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA, . • • • susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

12,29 02.472.396/0002-86 -  Gram  e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
Aliança Lida 6.10.   a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as dedaraçães 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

12,25 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA • 6.10,  a proposta de preços inicial aos 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaraçães e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pain  
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 
10024/198.5,24/02)2022 11:26:17 

12,24 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
A lança Lida ' 6.10.   a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao • . 
registro da proposta no sistema, as declaraçães e proposta inlelal •'•;• 
deveraO ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • • ". • 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12.26:19 

12,20 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.  a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as dec.laraçães e proposta inicial " 
deverão ser assinadas digltalmente 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

12,19 02,472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.  a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as deciaraçães 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  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS: 
6.10. , 'a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da propostalio sistema, as deOlaraçães e proposta Inicial , ,• 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
confedr 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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,99 02.472.396/000 -86- Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda • " 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. Salto 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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24/02/2022 - 09:05:03 

• 

11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editor, 
Aliança Ltda 

11,80 03.930.586/0001-00 
ALVES PEREIRA 

•-; 11,79 02.472.396/0002-86 
Aliança Ltde 

24/02/2022 - 09:07:11 

24/02/2022 - 09:21:54 11,75 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM , 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:22:11 • 

24/02/2022 :0929:32 

11,74 02.472.396/0002-86 Grail e Edit  
Aliança  Lida 

11,90 03.930.556/0001-00 
ALVES PEREIRA. i 

• „!. .iii.i./..,ii.i!: 

Cancelad -.DESCOMPRIMENTO A06 'fTENS:r, 
. • HH''  -9 Pr.00003  de p 

documentsde habilitação deverão ser armada* 
registro dJ proposta no sistema, as declarações e•proriosta  Id  
deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. '' E '' . : •.' 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17: .. .. • . . 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • • • , 
6.10. '  a proposta de preços  Midst  coa . 
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. i Serão inabilitadas licitantes  quo  não atenderem as 
exigências do  presents  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 0  art.  24 do Decreto 
10024/19.524/022O22  / 12:26:19

ii:-  
..!.... i • : I • . - - . • •• 

i i • .  
Cancelad - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

1

• . 
6.10, I. ‘ I  - 'a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro do proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade a integridade. 

8.11. I Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem ri irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatóric4  qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação  conforms  o  an,  24 do Decreto 
10024i19.5. 24/02/2022 11:26:17 . •• • 

CanceledI - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: ••• i..• • t •i • : i! i• i i • • - 
• 6.10. , : ••• ; " •  ' '' a proposta de  ¡Nevis  InIcial e os 
documentos de habilitaçao deverão ser anexados concornttante ao ' 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

- 
6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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 és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórid; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196,5. 24/02/2022 11:26:17 , -. • , i . • , •  

Canceled -  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. 

i 
6.11. i Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioj•• que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 .5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelad1 - OESCUMPRIMENTO AO ITEM: •• 
6.10. : •  - I '  a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitant.  ao  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  Midst  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Sanito 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 
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23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

21,43 46.182.278/00q1-41 C PORATIVA 
COMERCIO E SER VICÕS LTIDA} 

12,25 ot.930.566/004-00 - 0 MILS011iA 
ALVES PEREIR 

24102/2022 - 08:51:25 

24/02/2022 - 08:51:43 
). 

1-  24/02/2022 - 08:51:55 12,24 .472.398/000 
Aliança Ltda 

-86 - Gráfica e Editora 

  

  

  

16.00 (proposta) 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6.10.   a proposta de preços hie's] e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

' 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

  

23/02/2022 - 11:57:29 12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

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 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira. A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo  carton()  distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dtficultern 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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

18,00 (proposta) 

12,30 

12,29 

00.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO 
RITO VIEIRA 

02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

00.852,563/0001-08 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA ' 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:3340 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Válido 
 

Ciancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10.   a proposta de preços iniclal e os . 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Moiral 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  
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23/02/2022 - 19:22:39 
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11,95 03.930,566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:22:02 

vtmtr: 
*Y. 

140 
1 DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

r a PrOPOSta de Preçoein*,e.  os , 
de habilitação deverão ser anexados concoraltantsragii,.. 

,proposta no sistema, as declarações  e proposta Inicial rifna 
assinadas digitalMente através de assinatuça digital, para • 

a mesmos autenticidade • Integridada.I.  

apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

" 
 

6.11. , Serão inabilitadas licitanteS
i
que neo atenderem 

exigênciat do presente Edital e seus Anexos, sejam ornissas,!' 

LicItaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

24/02/2022 - 09:01:11 12,20 03.930.586/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA . 

Cancelad 
8.10, 
documen 
registro d 
deverão 
conferir a 

24/02/2022 - 09:01:29 

24/02/2022 - 09:0.4:55 

24/02/2022- 09:05:07. 

24/02/2022 - 09:07:07 

• 24/02/2022 - 09:07:27 

12,19 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: ' 
Aliança Ltda ,, . 6,10.   a proposta de preços inicial e os 

I documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inatal . 
deverao ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, : 

. , 
6.11, Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem es 
exigênciaado  presents Edits)  e seus Anexos, sejam omissas,. , 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/11,5 24/02/2022 12:26:19 . . 

12,10 03.930.566/0001-00 -'013IM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
ALVES PEREIRA ! ,! - '6.10, ' r , • 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 a a mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. : Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 

1 
I . , 

exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

, 
10024/11.5. 24/02/2022 11:26:17 

Aliança Ltda ! ' .
e Edil. Cancelal - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:. 

6.10. ;  a proposta cle preços inicial e os 
documentps de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

.• conferir aismesmos  autenticidade e integridade.. ! 1 • • . ' • 

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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,00 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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,  seism  omissas, 
apresentem irregularidades. e cfificultern o andamento do Processo 
LIcitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
16024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,09 02.472.396/0002-86 - Grill 

11,99 02.472.396/0002-86 - Graft  
Aliança  Ltda 

e Editora Canceladt DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro do proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir ags 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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12.26:19 

' 
Canceladl - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. a proposta de preços inicial e os 
documentps de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir ar  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 dMcultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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11,94 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:30:13 11,50 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança 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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

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 dificuttem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

:LOTE 0007 -ITEM 0307- Fichade Atenillmeilo Individual E.S 100X1, 
Data 

23/02/2022 - 10:09:29 

Valor CfsiP3 11 

16,00 (proposta) 0.472.396/00d-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

babel 75g bco, formato 20x306m, Impresiao lxi '- 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 - ODIM1LSOM 
ALVES PEREIRA I 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/600i-41 - cd 
COMERCIO E SER VICO 

29,47 (proposta) 3i.189.000/000 - Ra  
Marlins  Brito 
1 

16,00 (proposta) 

23/02/2022 - 11:57:39 

23/02/2022 - 14:37:58 

f 23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

1 24/02/2022 - 00:51:22 

24/02/2022 - 08:35:40  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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 
10024/198.5.24(02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1,1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
sodgenclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatódo, que discordem das Cláusulat e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação Conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

PORATIVA Valido • 
LTDA 

ndo Nonato Cancelado - Descumpdmento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

00.852.563/000 -08 - MAJR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 , 

12,30 00.852.563/000 -08- MA..A0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO N.IE1RA susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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• 

24/02/2022 - 08;51:32 

24/02/2022 - 09:01:31 

24/02/2022- 09:05:01 12,10 03.930,566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:51:47 

24/02/2022 - 08:51:57 

21,43 40.182.278/0001-4 -CORPORATIVA:  Valid°  
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12,25 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,20 03.930.566/0001-00 ODIMI 
ALVES PEREIRA 

12,24 02.472,398/0002-88. Grafi e Editors  
Aliança  Ltda 

12,19 02,472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial coa 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no slstema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

. conferir aos mesmos autenticidade e integridade, . •• . 
I 

. . 

6.11. i',  Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem as 
exigência; do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
• apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 
Licitaterrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17  

;  
Canceled°  - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10, . [  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro clei proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir mesmos autenticidade e Integridade. T 

. 
, , 

6.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigênciai 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 
10024/11,5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. 1,  a proposta de preços inlcial e os 
documentps de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao . 
registro dl proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão F  assinadas digitalmente através de assinatura 'digital, para 
conferir,  a  memos  autenticidade e Integridade •'. • A.,: : i. •• 

8.11:: • Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is . 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem Irregularidades, e cfificultern 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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 ., 

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, 'r. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigenciatdo presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Eddal, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,524/02/2022 12:26:19 . 
Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS: • , 
6,10. ' t  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro  di  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. I 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 
10024/198.6. 24/02/2022 11:26:17 . 

24/02/2022 - 09:01:16 

24/02/2022 - 08:42:03 12,29 02.472.396/0002-88- Grail  
Aliança  Ltda 

I No  

Canceladl, - DESCUMPRIMENTO AO ITEM' 
6.10.   a proposta de preços inicA e o 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  a 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  elicit.  
deverão ser assinadas digitalmente através do assinatura digital, par 
conferir a 0 mesmos autenticidade Integridade.'  

; • i„ 
6.11. Serão Mabilitadas licitantes que não atenderem às 
exiganci. do  presents  Ecfital q Seta Anexos, sejam omissasili • , 

:apresentn irregularidades, e cillculteme andamento do Proceiso,  
Licitatõri0 que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando' 
fora do prazo previsto de  impugner,"  conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' • , • .' 

24/02/2022 - 09:05:09 12,09 02.472.396/0002-86 -  Graf'  e Editora Canceladt - DESCUMPRIMENTO AO , 
Aliança Ltda ' 6.10. •  a proposta de preços inicial coa 

documentes de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro dg proposta no sistema, as derAaraçOeS e proposta  Midst  
deverão apr assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a ri mesmos ',autenticidade e Integridade, • t: "! • 

. . 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

mg portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
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Aliança Ltda 

11,95 0.930.566/000-00 -00 
ALVES PEREIRA 

, 

'r 24/02/2022 - 09:22:06 

Aliança Ltda 

Data 

23/02/2022 - 10:09:29 

Valor  CNN  

2,00 (proposta) 0'2.472.396/000 
Aliança Ltda 

-88 - Gráfica e Editora 

23/02/2022 - 11:57:52 1,68 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

IMO portal  de • .r* A autentiddade do documento podes 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10. •   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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

• 12,00 03.930.566/000 -00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA , • 4 ' ,  

   

   

24/02/2022 - 09:07:31 11,99 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 Eis 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIdtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do.Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10.   a proposta de preços inicial s oa 
documentos de habilitação  (laved*  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 irregulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Ciftusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:22:33 11,94 02.472.396/000 
Aliança Ltda 

-86 - GráfIca e Editora 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

 

24/02/2022 - 093018 11,50 02.472.398/0002-86 - Gráfica e Editora 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 ;IS 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatério, que discordem das Cláusulas e normas do Ectital, estando , 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto' 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 , I • 

LOTE 0007 - ITEM 0308 - Porta preservativo 18x12 cm  Imp  4x1 Lr papel ap 180g c/ corte especial. 
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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 Els 
exigênclas do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o att. 24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 atraves 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 
Lidtatlino, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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LOTE 0007- ITEM 0309 - Carta° de Identificactio, (Planejamento amillar )21x7,5 cm  Imp  1x1 cor papel ap 180g c/ numeracao.  
Data Valor CNPJ , t  Sauget°  

23/02/2022 - 19:22:39 

23/02/2022 14 37 58 

. • . . „ . 

1,80 (proposta) 13.926.598/0001-96.;-  Ft  CO 
ALMEIDA - H . 

. , 
• 

• 
• 
• 

24/02/2022 - 00:51:25 

24/0212022- 08:35:51 

24/02/2022- 08:42:13 • 
24/02/2022 - 08.51:54 

24/02/2022 -08:52:03 

• 
24/02/2022 - 08:52:21 

Cancalad - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
8.1.1 - EYESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA - fora pr..a* de 
validade, de acordo com o  !tern  6 7 do edital! • '.,. 
6.1.3 - Aglualificaçao EconOmico-Financelrit: A) Certidão Negaty0 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor de sede dit,-,g, 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo  corn  o Item 6.7 do edpars 
6.11. 1 Serão inabilitadas licitantes  qua nap  atenderem  its . • 
exigência; do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresenteçn irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio .que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do  pr  o previsto de Impugnação  conform;  o  art.  24 do Decreto 
10024119n410212022 115752 .: . • -`• !'. . •,' :' ,-. 'r• • '' • . 
• - '. '• • •• ... ; .. gl • „C. 

: Válido , 

. • . . . 
...- 

.  
0,71 (proposta) 35.189.000/0001-66, ' Ralm rido Nona o Cancelad • Descumplimento ao  ilea)  6.10 do Edital, As icitantes  

Martina  Brito ' . arcarão  corn  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. 22/03/2022 15:36:05 . ,'• ,, • . , . 

0,80 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG O Cancelado. Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
_ 

BRITO VIEIRA ' • ! I . , - t. - susto por'item 22/03/2022 15:33:40. • .. i. ,.. • ' ,, ,• - . . ,'. • , 

0,70 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 0 Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA , ' 1.. . . ,. . susto por Item 22/03/2022 15:33:40 . ., 

0,69 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10.   a proposta de preços inicial e os 

. I documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao ' 
I 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. i' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 . 

.. 
0,68 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

ALVES PEREIRA ! . 6.10. I  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 a12 mesmos autenticidade e integridade. • ' 

6.11. ' Serão lnabilitadas licitantes que não atenderem as 

 
. , . 

exigência do  presents  Edital e seus Anexoé, sejam omissas; : •  a

t 

 
apresente irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatório que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

r  I. fora do prazo Previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17,  ',, ' ' ' ' ' • : .. 

. 

0,67 02.472.396/0002-88 -Grifica e  Editors  Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda . '. 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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. 'e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/1985 24/02/2022 12:26:19 

0,52 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERV100S LIDA 

0,72 (proposta) 40.182.278/0001-41. COR 
COMERCIO E SERVICOS, 

24/02/2022 - 09:01:20 0,51 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

' 

CanceladO - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10. i  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de 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 
exigência; 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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2.00 (proposta) 02.472.396/0002-86.. Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:58:05 0,46 (proposta) 03.930.568/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 15'31:25 

23/0212022 - 19:22:39 

0,57 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

0,56 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito • 

23/02/2022 - 14:37:58 0,70 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 00:51:28 

24/02/2022 - 08:38:11 

24/02/2022 - 08:42:15 

0,80 (proposta) 00.852.583/0001-08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

0,58 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

0,45 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

0,44 03.930.566/0001-00 - OD  
ALVES  PERE! 

MILSOM 

24/02/2022- 08:52:05 0,43 02.472,396/0002-86 - Gráfica e  Editors  
Aliança Ltda 

 

24/02/2022 - 08:52:00 

Waldo 0,41 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICO LTDA 

24/02/2022 - 08:52:54 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
8.10.   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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para  
wrest&  aos mesmos autenticidade e integridade. 

a.i1. ; Serão inabilitedas licitantes que não atenderem As 
fedgencias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatiorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1,3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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, estendo 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta hidel 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem âs 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

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  laicise  
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 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 ,  

• 



1-SOM 24/02/2022 - 09:06:59 0,37 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

0,36 02.472.396/0002-86 T  Graf  
Aliança  Lida 

24/02t2022 - 09:07:10 

23/02/2022 - 11:58:16 0,46 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:01:28 

24/02/2022 - 08:53:03 0,40 02.472.396/0002-86 - Gráflc e Edito 
Aliança Lida 

0,39 03.930.568/0001-00 
ALVES PEREIRA ; 

• 

-CL 

.  Canceladq - DESCUMPRIMENTO AO 1 ,TEM. '' • '. N • , 
6.10. •  ill " • a proposta de preços inicial-a os '- 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao • 
registro de proposta no sistema, es decIaraçOei e proposta inicial  ^ilk  
deverão w assinadas digitalmente através de assinatura digital,  part  f ia 
conferir a1 o mesmos autenticidade e integridade.. -. ., . • •• .:. * 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigériciait.do  presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitateriol que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação confo7e o  art.  24 do Decreto 
10024/1 .5 24/02/2022 12:26:19 • :, • r. • ' . r 

91 

.- 
, 

.  Canceled  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: : • -,, . .. . 
6.10, '' I —  '1 '•  ,rs proposta de preçoilnicial e os • 
documentps de habilitação deverão ser anexados conCpMitante ao:. 

••• registro d proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial
m. 

••' i 
•deverao assinadas digitalmente gtravés.de  **shuttle  digital, para 
conferir as mesmos lautenticidade a Integridade :•• • l' '• i''. i''• 

. • • . . 0 .. !• ' , • .i,,,.!±1. .• '' , ,':'• . 
6.11, ' - Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências Po  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 , 

, 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: , 
6.10. - a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações a proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade a Integridade. 

, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital a 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • - . 
8.10, il,,  a proposta de preços inicial e os • 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro ds proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  raps  mesmos autenticidade e integridade. 

1 
6.11. 6 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigênciai do presente Edital e seus Anexos,  seism  omissas, 
apresentem irregularidades, e clificultem o andamento do Processo 
Licitatorloi que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação corrforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17  

Canceled-  DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. 

• .. 
I  a proposta de  prows  inicial e os 

documen s de habilitação deverão ser anexados concomitante ao , 

. , 

. 

• , r  - 1  

registro dg proposta no sistema, as declarações a proposta  initial  
deverão ser assinades digitalmente  stray**  de assinatura digital, para : 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. :r . 

. . , , 
6.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem Os 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatbrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:01:35 0,38 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editor" 
Aliança Lida 

LOTE 0007 ITEM 0310 - Carta° de identtlicaotio, sem número, 21x7,5 cm  Imp  1x1 cor papel ap 180g -- 
Dite 

2310212022- 10:09:29 

Valor CNPJ 

2,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

Situação 

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 
clever/to ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

. , , 
6.11. ' [r: Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigênciael do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario: que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

, 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 as mesmos autenticidade e integridade. 

, 1 , 
6.11. '  Saito  Inabilitadas licitantes que não atenderem as  

ii  

exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresenter irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
UcfiatOrio que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando '. 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17:,i,  ,.s..I.;.; ,, ,..... J - :I. . , '• 
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24/02/2022 - 09:01:46 0,41 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

0,70 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1,1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Oualificactio Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falancia e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
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 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

0,82 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SER VICOS LTDA 

23/02/2022 - 15:31:25 

19:22:39 0,81 (proposta) 3t.189.000/0001-68 
Martins Brito 

- 00:51:30 0,80 (proposta) 00.852.563/0001-08 
BRITO VIEIRA 

- Ra  

- MAURO 

undo  Nonato 

SERGIO 

- 08:36:17 0,58 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

- 08:42:21 0,45 02.472.396/000 -88- Grafica e Editora 
Aliança Ltda 

- 08:52:04 0,44 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022- 

24/02/2022 

24/02/2022 

24/02/2022 

24/02/2022 

24/02/2022 • 08:52:15 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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, pare conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

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 Wildal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitades licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10,   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 Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 - 

dltora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
6.10,   a proposta de preços iniclal e oS 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

24/02/2022 - 08:53:17, 

: 24/02/2022 - 09:01:32: 

0,59 40.182.278/000 -41 - CO 
COMERCIO E RVIC 

0,42 01.930.566/0001-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

;i 

PORATIVA 
LIDA 

, 
MILSOM 
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6.11. Serão /nobilitadas 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de  preps  inicial aos 
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 
Ltcitatório, que discordem das Cláusulai e normas do Edital i estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 't  
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, 24/02/2022 - 0906:55 , 0,40 03.930.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado -DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • • '...a 
6.10. IE ' ' a proposta de preços inicilil e os,  
documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ap 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta iniciar. 
deverão  ear  assinadas digitalmente atraves de assinatura digital, p 
conferir 9$ mesmos autenticidade e integridade, • 

1 . 
6.11. i Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigencia1do 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 
10024/196.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM; , 
6.10. •  a proposta de  preps  inicial e os 
documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  Or  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir 9$ mesmos autenticidade e integridade, - t• '1 i • ,. ..- ••• 

• 
6.11. • . J Serão inabilitadas ricitentes  quit  não atenderem as. .. 
exigênclat do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas,' .. .., , 
apresentar 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 • • 

LOTE 0007 - ITEM 0311 - Ficha de acompanhamento de usuárlas de anticoncepcional injetável combinado,  tam  20x30 cm,  Imp  
1x1 cor  pap  75g 100x1. 

Sltuttoao 

18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 -  GI-Mica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial coa 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12.28:19 • •• • 

' 
CanceladO DESCUMpRIMENT6 AOS ITENS: 
6,10. 1,  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de 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. t: 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 prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
1002.4/195. 24/02/2022 11:26:17 • • • 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-98 - R COTA cancela - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: .  
• 

• • ALMEIDA • 6.1.1 — SPECIFICA e f) SIMPUFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econtimico-Financeira: A) Certidão Negativa de  
Palencia  e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA  Valid°  
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins  Onto  

24/02/2022 - 00:51:34 15,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

Data 

23/02/2022 - 10:09:29 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 11:58:29 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 .0DIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:36:23 

23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

0 SERG 

O  

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  corn  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, 22/03/2022 15:38:05 

O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por ttem 22/03/2022 15:33:40 , 

r  

Cancelado-  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por ttem 22/03/2022 15:33:40 
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24/02/2022 - 08:52:09 

24/02/2022 - 08:52:17  

12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.  a proposta de preços hidel 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 és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicItaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
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 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

ca e Editora 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 (nicel 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

03.930.566/0001-00 - 
ALVES PEREIRA 

12,24 02.472.396/0002-86 - Or  
Aliança  Ltda 

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 
Lidtatário, que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:53:38 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtarorio, que discordem das Clausulati e normas do Ed/tat estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 /nobilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

, Licitarorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:06:50 

24/02/2022 - 09:06:53 

portal  tie A autenticidade do documento pode ser verificada no  'site  https llvalidaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
• ,..,f,„ COgPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de C ras Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 

P BucAS Código verificador: 22A7AC , 

24/02/2022 - 09:01:36 

21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

12.10 03.930.5E6/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:01:46 12,09 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

12,00 03.930.566/000 -00 -GD 
ALVES PEREIRA 

11,99 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigências do presente Ed/tale seus Anexos, sejam omissas, ' • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitakino, que discordem das Clausulas e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26117 

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 inabilltadas licitantes que não atenderem as , 
exigências do presente Ed/tale seus Anexos, sejam Omissai, . .• • 
apresentem Irregularidades, e dificufterrl o andamento do Processo:1  
Lidtatório, que discordem das Clausulai enormes do Edital, estando • 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 - 



23/02/2022 - 11:58:40 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Data Valor  CNN  

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 10:09:29 
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24/02/2022 - 09:09:28 ' 

24/02/2022- 09:09:34 

24/02/2022 - 09:22:11 11,90 03.930.566/6001-00 .0DIM 
ALVES PEREIRA , 

• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 
6.10. "  a proposta de preçosTnicial 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta initeld 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,p 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. . 

- • .• ' 
6.11, ij Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/191.5. 24/02/2022 11:26:17 ' ! • • • 

Cancelade - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. $. 'a proposta de pregos inicial aos 
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 a e, mesmos autenticidade e Integridade. • 

6.11. i Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigência do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresenter, Irregularidades, e dificultern0 andamento do Processo 
Licitatóriol que discordem das Clátisulatle formas do Edital, estando 
fora do pizo previsto de ImpugnaçaoConf

r
orrne o  art,  24 do Decreto 

10024/1  .5 24/02/2022 • • si••• • • 

SOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ¡TENS: '.• 
6.10.   a proposta de preços 'Motel 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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10. •  a pmposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação  cleverer)  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 
exigencia$ do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 
Licitatórioj.que discordem das Chlusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24102/2022 12:26:19 

11,95 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

11,94 02.472.396/0002-86 :Grail 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:22:36 11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

LOTE 0007 - ITEM 0312 - Boletim diário de atendimento em plane amento familiar. Cliente novo  tam  20x30 cm,  Imp  1x1 cor  pap  
75g 100x1. 

23/02/2022 - 14:37.58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Sttuaglio 

Canceladl - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: - 
6.10.   a propoeta de preços inicial e os • 
docurrientps de habilitação  devotee  ser anexados  concomitants  ao 
registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial • 
deverão  sat  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade.. . • • • 

• 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
°Agendas do presente Edital e seus Anexos,  seism  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 
16024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  its  
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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A)Oualificação EconOmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. , Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ifis  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
aPresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 ' • ' 



16,00 (proposta) 

12.30 

12,29  

00.852.563/0001-08 - MA,JR0 SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA f 

02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

, 24/0212022 - 09:01:44 Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatáno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:01:53  
, 

12,09 02.472.396/0002-86 - Grinica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Allança Ltda ' 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 !Metal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

COMERCIO E SERVIC06 LTDA 

12,10 03.930.566/000'-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREI 

29.77 (proposta) 40.182278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito 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 atravéi'de assinatura digital, para conferir aos mesmos-
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022- 00:5137 

24/02/2022 - 08:36:27 

24/02/2022 - 08:4225 

24/02/2022 - 08:52:17 12,25 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação da composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:3340 

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 habilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidedes, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatexio, que discordem das Cláusulas e normas do  ROW,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  qua  não atenderem as 
exigancias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:52:27 12,24 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de pregos InIcial e os 

• i documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  Midst  ; 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, paraj 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11. Saito  Inabilitadas licitantei que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:53:57 21,43 40.182278/000 -41 - CORPORATIVA Valido 

12,00 01930.566/000i-00 - O 
ALVES PEREIRA • 

me.s ate 
i 

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 
Ucitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS:ITENS: • • .. 4 • 
 a proposta de preçoi 'Modal os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial - • 
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 a  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102/202211:26:17 
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• ¡ . . . . .. 
11,99 02,472.396/0002-66 -  Grittiest'  e Editor st Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: ' • , 4),.• 

Aliança Ltda ' "T • . 6.10. : a proposta de preçoi I, 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concern  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta In 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital 
conferir  ads  mesmos autenticidade e integridade. . 

611. Serão inabilitadas licitantes que  nee  atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rit4que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o arL 24 do Decreto . 
10024/19.524102/2022 12:26:19 .••:,..• • i. 1 .• •. •.' • • 

I 1 ' 

6.10. J, , t ' 'a proposta de preços Inicial e os . • 
documentes de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema; as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir ar s mesmos autenticidade e integridade. - i 

6.11. ,  Sarno  inabilitadas licitantes que;  nee  atenderem es 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriel que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
100241198.5.24/02/2022 11:26:17.: i4  •i t,  

, „...... . . , 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
6.10. - t.- • • • a propostade *nos.  
document  sede habilitação deverão ser anexadoø concomitante ao • 
registro dtproposta no  &sterna,  as declarações e proposta Inicial 
deverão ser asslnadas 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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8,10. •  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  Waves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6:11. (. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ris 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, ' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterici; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • . 

• 
e Edito Canceladg,- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

6.10. g  spropostadepreçoainicraleos 
documentes 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 aes mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que  nee  atenderem ás 
exigências do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóricii que discordem das Clausulas e mimes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de  Impugns*  conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • • ' • • ' 

r 
• 

LOTE 0007- ITEM 0313 -Boletim  died()  de atendimento em plane amentl familiar:  }Mite  subseqente  tam  20x30 cm,  imp  1x1 cor  
pap  75g 100x1.  
Data Valor CNPJ Sibmgeo 

24/02/2022 - 09:06:55 

24/02/2022 - 09:09:31 Candela  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS; . . 11,95 03.930.566/0001-00 pDIM 
ALVES PEREIRA • 

24/02/2022 - 09:99:45 

24/02/2022 - 09:22:15 11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

•• 

 

24/02/2022 - 09:22:36 11,89 02.472.396/0002-86 Grefi 
Aliança Lida 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10. a proposta de  crews  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. 

8.11, Serio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio;oue discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

• fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
. 10024/198.5 24/02/2022 12,2819 

12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 - ODIM LSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6,10. '  a proposta de preços inicial e os 

: documentes 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. 1,  Saito  inabilitadas licitantes que  nee  atenderem às 
1  

exigencies'  do presente Edital e seus Anexos, sejam °misses, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 10:09:29 

23/02/2022 - 11:58:58 
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22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 -  Ft  COSTA 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 08:52:23 

. 24/02/2022 - 08:52:31 12,24 02.472.396/000 
A lança Ltda 

-86 - Grafica e Editora 

4. 111 . 
12,25 0k930.566/0001-00 - ODIMILSOM 

ALVES PEREIRA t,  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  SIMPLJFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
8.1.3.-A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do  prep  de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitacias licitantes que não atenderem As . • 
exigências do  presents  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 Impugnaçâo conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.2781000 -41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19.22.39 

24/02/2022 - 00:51:42 

24/02/2022 - 08'36'32 

24/02/2022 - 08:42:27 

24/02/2022 - 08:54:16 

24/02/2022 - 09:01:47 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ralmundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAJRO SERGIO Cancelado-Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,29 02.472.396(0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AC) 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 1226:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ' 
a proposta de  preps initial  e os - 

decumentOs 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 
Licitatdrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
Licitatbrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERV100S LIDA 

12,10 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Aliança Lida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 tis 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo' • 
Licjtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital; estando 
Fora do prazo previsto de Impugnação COnforme o  art.  24 do Decreto -- 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17' • 

ditora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. -   a proposta de pregos InIcial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
eidgências 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 

s 10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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e Edit  11,99 02.472.396/0002-86 - Grail  
Aliança  Lida 

24/02/2022 - 09:06:57 

24/02/2022 - 09:09:35 

24/02/2022 - 09:09:47 

11,96 03.930566/0001-00 
ALVES PEREIRA 

11,94 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

'ODIM ..SOM 

24/02/2022 - 09:22:19 11,90 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
, ALVES PEREIRA 

11,89 02,472.396/0002-86 
, Aliança Ltda 

24/02/2022. 09:06:38 12,00 03.930.566/0001-00- ODIILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS:  
610. a proposta de preçoa Inici 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomit 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  in  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digl 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. " • 

1 . 
6.11. 1, Selo inabilitadas licitantes que não atenderem is  
exigencies'  do presente Edital e seus Anexos, sejam 0m1s5as,3 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatdrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando  
fore  do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/195.5.24/02/2022 11:26:17 • , • 

. • ; 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM::,  
6.10. ' 1,  a proposta de pregos inicial e os, . 
documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial • 
deverão  sly  assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir  al  ; mesmos autenticidade e integridade. - -:,,- • ,' " 

, ' I • , , • ' , 
6.11. , ! Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do  presents  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 
10024/11.5 24/02/2022 12:26:19 , '.. • -1 

, 
Canceladl - DESCUMPRIMENTO AOS TENS:.I 
6.10. ! ' ' a proposta de pregos Inicial e os 

. . 

documentr de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro d proposta no sistema, as declarações e proposta  Inlet's!  
deverão ' assinadas digitalmente através de assinatura digital, para  Tr  
conferir a * mesmos autenticidade e Integridade. ' ',-;.:'•! • .• • 

. . . 
6.11. Sento I abilitades licitantes que não atenderem is  
exigencies  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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

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: ‘ s Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dfficultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

r 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. V  a proposta de pregos inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sat  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir age mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. r Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is  
exigencies  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 
10024/11.5. 24/02/2022 11:26:17, 

Canceladt7  DESCUMPRIMENTO AiD ITEM: ' . • , , , 
6.10.   a proposta de preços Mica( aos 
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  ads  mesmos autenticidade e integridade. . ' , • ,' . I 

. . 
6.11. Serio Inabilitadas licitantes que não atenderem is  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 - ITEM 0314 - Boletim diário de atendimento e serviços de saúde reprodutiva  tam  20x30 cm,  imp  1x1 cor  pap  75g 
100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09,29 18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Situaçáo • 

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 ás  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dfficultem o andamento do Processo 
Licitattirlor; que discordem das Cláusulas e normas do Rita estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - Ob MILSOM 
•1111110!' nt0•1., ALVES PEREIRA ,. • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
6.10. - •  a proposta de preços inidal 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 inabilltadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA . Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
ALMEIDA 61.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

, validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
• 6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 

Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 46.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

23/02/2022 - 14:37:58 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumpdmento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
pare habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.583/0001-de - MAtJR0 SERGIO Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
TITO VIEIRA jr:: :jj • •., susto por Item 22/03/202215:33:40 . • 

12,30 06.852.563/ 08 -M4IRO  SERGIO Cancelado -  Empress  não dimprlú a  sot'  IcItação de composição de • : 
B ITO VIEIRA' 

• 31 
susto por item 22J03/2022 153140 • j  • • 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de preços  Initial  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 autenficidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e  norms  do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

s 10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:51:51 

24/02/2022 - 08:38:35 

24/02/2022 - 08:42:37 

Martins Brito 

12,29 .472.396/ e Editora 
Aliança Ltde 

24/02/2022 - 08:52:28 12,25 00.930.566/000t 
ALVES PEREIRA 

- OD MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

24/02/2022 - 08:52:34 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,24 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços hidel aos 

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. 

8,11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação cenfonne o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 j 

PORATIVA Válido 
LIDA 

! 24/02/2022 - 08:5t23' 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Sotto  inabilltadas licitantes que não atenderem es 
,  exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 

apresentem Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 • 
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• 24/02/2022 - 09:22:23 

24/02/2022 - 09:22:49 

24/02/2022 - 09:09:49 

24/02/2022 - 09:02:05 

, 
6.11. , • • • Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is  
exigencies  do presente Edital é seus Anexos, sejam omissas,'.: . 
• apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
ticitatório que discordem das Clausulas e normas do Edital catando 
fora do prazo previste de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • ' .• . • '' , , 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8,10.   a proposta de  preps  Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 

: deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. ,• Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,94 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado. DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda I 6.10. •  a proposta de preços  Mice!  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. I, Senão inabilitadas licitantes que  nee  atenderem es 
t r . 

exigênciae do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

I. 
11,90 03.930.566/0001-00 - ODIM SOM Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

ALVES PEREIRA . 6.10, I  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 a 11 mesmos autenticidade e integridade, • .- 1 

6.11. • . : Serão iqabilitadas licitantes que  nee  atenderem às . 
exigência do presente Edital e seusAnexos, sejam omissas,.• 
apresentern irregularidades, e dificufiem o andamento do Processo 
Licitatório"  qua  discordem das Cláusulas e normas do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,89 02.472.396/0002-86 -Gritifica e Editora 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,  clue  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,09 02.472.396/0002-86- Gráfica e Edi  or  
Aliança Ltda 

Aliança ltda 

• . 
Cancelado. DESCUMPRIMENTO AO ITEM: •. . • *0 : 
6.10.   a proposta de pregois Inicral e 
documentos de habilitação deverão ser anexados concornitader 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicia 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital; para „ 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

. . 
6.11. i • Sergio inabilltadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,i , 
apresentem irregularidades, 'e dificultem 41 andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando . . 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  at  24 do Decreto 
10024/198524/02/2022 12:26:19 • • ' . i ' ' : , . • 

. . 
Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • . • • 
6.10, 1.  a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao ' 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para , 
conferiras mesmos autenticidade. Integridade. I 

I . : 
6.11. i  Seam  inabilitadas licitantes climi, não•atenderem is 
eAgencla do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, ' • 
apresentem irregularidades, e cfificultem o andamento do Processo ' 
Licitatóriot que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • . 

1 
Cancelado,- DESCUMPRIMENTO AO ITEM:

, 
 

6.10. t  a proposta de preços inicial aos 
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. 

24/02/2022 - 09:06:34 12,00 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:09:40 11,95 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:06:41 

e 

11,99 02.472.396/0002-86 Grail e Edi  
Aliança  Lida 

1 
1,  

LOTE 0007- ITEM 0315- Termo de IdentMcactio (Vigilância Sanitária) 21 x 30 cm, mp. 1x0  car,  papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ , Situação 

• . 

portal de 
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MILSOM 23/02/2022 - 11:59:17 

1 
1 I 

12,40 (proposta) 03.930.566/000 -00 -00 
ALVES PEREIRA 

1 

ca e Editora 18,00 (proposta) .472.396/0002-88 G 
Aliança Lida t 'qy 

- 24/02/2022 - 08:52:43 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8,10.   a proposta de preços  hid&  aos • 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

23/02/2022 - 14:37:58 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA  of)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econ6mIco-Financeira A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como item 6.7 do edital 
8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem imagularidacles, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

: 10024/19 24/02/2022 11:57:52 . i ' 
23M2/2022 - 15:31:25 • 29,77 (proposta) 4 .182.278/0001-41 -C PORATIVA Valid°  ' : ' .1 

. 
. 

COMERCIO E SERVICO. LTDA . . .. • 

23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (proposta) 3h.189.000/0001-66 - Ra  undo  Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6 10 do Edital, As licitantes - 
• , 

Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
i . 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. 22/03/2022 15:36:05 

,i 
' 24/02/2022 - 00:51:54 15,00 (proposta) 00.852.563/000 -08 - MAJRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

BRITO VIEIRA , ‘ susto por item 22/03/2022 15:33:40 , 

24/02/2022 - 08:38:42 ' 12,30 0B.852.563/000 -08- MA RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ,, susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 08:42:39 12,29 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

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 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
100241198.52410212022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. - 

8.11, ' Serão Inabilitadas licitanteati cp.ie não atenderelii is  
exigencies  do presehte Edital e seus Anexos, sejam omissa, , 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo ' 
LIcitatOrio, que discordem das Clausulas e normas do  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Ca e Editora Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
s  exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

24/02/2022 - 08:54:39 21,43 40.182.278/0004-41 - CO PORATIVA Valid)  
COMERCIO  E SERVICOS LTDA 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10,   a proposta de preços inicial aos 
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. 

24/02/2022 - 08:52:31 12.25 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,24 02.472.396/000 
Aliança Lida 



• 24/02/2022 - 09:10:10 

5 

24/02/2622: 06:01:56' 12,10 03.930.5436/0001-00 r ODIM 
ALVES PEREIRA , 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
a proposta de preços 

documentos de habilftaçao deverão ser, anexados conconiRpte ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta WW11  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. 'p,  conferir aos mesmos autenticidade e integridade.  

24/02/2022 - 09:02:07 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

. apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do  Eckel,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 • • • • , 

,  
1209, 02.472.396/0002-86.7.:Grafica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:

i
, • 

Aliança Ltda 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  Ulf  assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade.  

6.11, i. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
eidgenCiatt do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, : .. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo , 
Licitatóriot que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto . 
10024/193,5 24/02/2022 12:26:19. - i•. . 

f , • , • 
Cancela4- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. r  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. 1; Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
, . 1 

exigenciaedo presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

'Llcitatórioi que discordem das Clausulas e normas do  Edits',  estando 
fora do  pre=  previstO de Impugnação conforme o  ark  24 do Decreto . 

I . 
100241191.5. 24/02/2022 112617. - ': ,. • • . .... , 

11,99 02.472.396/0002-86 4,  Gráfica e Edito a cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda r 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 es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022- 09:06:30 12,00 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:06:43:.  

24/02/2022 - 09:09:43 11,95 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.   a proposta de preços iniciai e os 

1 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 aes mesmos autenticidade e Integridade, 

6.11. ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
wdgenciaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e cfificultem 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 
10024/196.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 is 
exigência; do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem'o andamento do Processo 
Licitatóriol que discordem das Cleusufas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstd de Impugnação  conforms  o.  wt.  24 do Decreto 
10024/191:5 24/02/2022 12:28:19 .- 

11,90 03.930,566/0001-00 - ODIM(LSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
ALVES PEREIRA ' 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 rim  
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  Edits',  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,94 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Edito 
Aliança Ltda 
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LOTE 0007 - ITEM 0316 - Ficha de Freguancla de Palestras Educativas 
Data 

23/02/2022 - 10:09'29 

Valor 

18,00 (proposta) 

CNPJ 

02.472.398/0002-86 - Gráfica e Editora 
iança Lida ' 

23/02/2022 - 11:59:29 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:2239 

29,77 (proposta) 

29,47 (propo'  sta) 

40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERV1CO LIDA 

õ.
• ¡i 

189.000/000 -66 - Ra yind0 Nonato 
Martins Brito  

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PER 

12,30 00.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

-08 - MA • 
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11,89 02.472.396/0002-88 -Gráfica e Editora 
Afiança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de pregos hidei 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

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. 

24/02/2022 - 09:29:52 11,75 02.472.396/0003-86 Gráfica e  Editors  
Aliança Lida 

6.11. Sarno  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

tam  20x30 cm,  imp  1x0 cor  pap  75g 100x1.  
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. •  a proposta de preços inicial aos - 
documentos de habifitação 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. 

8.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatifirio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/202212:26:19 

24/02/2022 - 00:51:57 

••,, 24/02/2022 - 08:36'46 

15,00 (proposta) 

• ,:i • ,  
Canceled°  - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, AS licitantes ,i..,. • 
arcarão  Wm  tOCIOS OS custos decorrentes da obtenção e apresentação • 
dos documentos . . i 
para habilitaçãO, a proposta de preços h

,
alal 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. 22/03/2022 15:36:05 

00.852.563/000 -08 - MALRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
content*  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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
8.1.3—A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo  OM  o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas lidtantes que não atenderem as 
exigancias do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

jR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
s  susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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24)02/2022. 09:02:00 

24/02/2022 - 09:02:09 12,09 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:06'28 12,00 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

"11,99 02.472.396/0002-86 Graf  
Aliança  Lida  

24/02/2022 - 00:06:45 

24/02/2022 

24/02/2022 - 08:52:34 

• 
24/02/2022 - 08:52:45 

12,29 02,472.396/0002-86 
Aliança Ltda 

12,25 03.930.566/0001-00 ,,ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,24 02.472.396/0002-86 - Gráf 
Mange Ltda.  

21,43 40.182.278/0001-41 COR RATIV 
COMERCIO E SER  COS  DA 

12,10 01930.566/0001-00 ODIM 1.SOM 
ALVES PEREIRA I ,  

Cancela DESCUMPRIMENTO AO TEM: 
• •1 proposta de p 

. documen de habilitação deverão  Set  sinexados CO 
registro d4 proposta ro sistema, as deClaraçõeS e  pr  
deverão Bar assinadas digitalmente através de assinatura 
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  
fore  do prazo previsto de Impughação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/0212022 12:26:19 , 

Cancelado DESCUMPRIMENTO Aos TENS: • 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 integi1dade, 

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 
10024/19.5. 24102/202211:26:17 • •  

Canceled  DESCUMPRIMENTO AO FTEM . .•• 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentbe de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11. t Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ris 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório: que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • 

Válido  

Canoeist  - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS.: • • 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem  des  Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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  hided  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

• 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóno`que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do  pro=  previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 . ' 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. t  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. Serio inabilitadas licitantes que não atenderam As 
exigêncial do presente Edital e seus Anexos, sejam *misses, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatoriqque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do  pogo  previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/11,5, 24/02/2022 11:26:17 , • 

Cancelado DESCUMPRIMENTO  AO ITEM: • 
6.10. a proposta de Preços Inicial a 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 és 
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  plaza  previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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24/02/2022 - 09:10:12 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Saito  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,94 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

t 
11,95 03.930,566/000 -00 -  OD  MILSOM 

ALVES PEREIRA ; 

24/02/2022 - 09:22:57 11,89 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:30:01 11,50 02.472.396/0002-86 - Gráfica a Editora 
Aliança Ltda 

11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:22:33 

12,40 (proposta) .930.566/000 -00-  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 is 
exigências do presente Editsl 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10,   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 
Licitat6no, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

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 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

LOTE  0007- ITEM 0317-  Mapa  de redistro dejatividade ester*, tam 20x30 cm, Imp 1x1  cor  pap 75g 100x1. 
; Valor CNN 

23/02/2022. 10:09:29 . 18,00  (proposta)  4.472.396/ 
Ltda 

•. .1 1  • ' Sltuagao I 
ca a Editbra Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

6.10.   a proposta de pregos 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 integrldade. 

6.11. Serão habilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
100241188,524/0212022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 11:59:40 
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24/02/2022 - 08:52:47 12,24 02,472.396/0002-86 - Gráfica e Editore 
Alianga Ltda 

24/02/2022 - 00:52:00 16,00 (proposta) 00.852.563/0001.08 MAU 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:36:50 

12,29 02.472.396/0002-86 - Gritfl 
Alianga Ltda 

24/02/2022 - 08:42:45 

24/02/2022 -208:52:38 12,25 03.930.566/0001-00 0 
ALVES pEREIRA 

12,10 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS LiTDA 

24/02/2022 - 08:54:58 

24/02/2022 - 09:02:05 

12,09 02.472.396/0002-86 Grail 
Allança Ltda  

24/02/2022 - 09:02:17 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R CO 
ALMEIDA 

Cancelade - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do  ern.  
valldade. ge acordo com o Item 6.7 do edital. ' - 
6.1.3 —A Qualificação EconómicO-FInanceira: A) Certidao Nega 
Falência Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, f a do praze de valitiade, de acordo POrn 0 Item, 6.7 do ed 
6.11. Selo Inabilitadas licitantes  qua  nio standerem  Oa  
exIgênda 'do presente Edital seUs Anexociejarn'omiesas,''', 
apresentefn irregularidades, e dificultem andamento do  Process°  
Licitatório que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

1. fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 

Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
arcarao com todos os custos decorrantes da obtenção e apresentação 
dos documentos . . . . 
para habilitação, a proposta de preços iniciale os documentos de . 
habilitação deverilo ser anexados . '., 
concomitante ao registro da proposta no aistama, as declarações e 
proposta  Wilda!  deverão ser assinadas ' ,! 
digitalmente atraves de assinatura digital; para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 i 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 1533:40 . ''' . • ' !. 

„ 
Cancelad - Empresa não cumpriu a solicitação de composiçâo de . I 
susto por tem 22/03/42022 15:33:40 .'; .2 . . . 

Cancelal - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • . 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação devergo  set  anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações a proposta inicial ' 
deverito ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. 1 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 a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/191.5 24/02/2022 12:26:19 . 

i 
Cancelad° - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.10. -• ' ' I `  . ' ,' a proposta de preços  ',tidal  e os  
document»  de habilitaçáo deverlio ser anexados  concomitants  ao , 
registro d4, proposta do sistema, as deolarações e proposta iniclal ..-
deverão  Or  assinadas digitalmente atraves de assinatura digital,  pars  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade: ' .1 ' . . 

6.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem imagularidades, 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. '  a proposta de preços iniciai a os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente atraves de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. . 

6.11. Serão inabilltadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam °misses, 
apresentem irregularidades, e dificuttem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edtal, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 , . , 
Válido 

, 

I,  
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
deverao ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. t -' Senlo inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigência* do  presents  Ecfital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem das Cliusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

4 10024/19 .5. 24/02/2022 11:26:17 ••:!,., ' .i , 

Cancela .-IDESCUtv1PRIMENTO AO ITEM: . . ... . . 
6.10. ' ; • I;  '  ' . 'a proposta de preotis !rectal e os , 
documentos de hatillitao6o devertio ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverao ser assinadas digitalmente atraves de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. Serao inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  

ism  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://valiciaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
.SOIPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 
MIR P BLICAS Código verificador: 22A7AC 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nona o 
Martins Brito 
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11,94  24/02/2022 - 09:10:17 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:22:37 11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:09:55 .930.586(0001.00 - 
VES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:22:59 02.472.396/0002-88 - G 
Aliança Ltda 

ca e Editora 

24/02/2022 - 09:06:47 

12,00 03.930.566/000 -00-00 MILSOM 
ALVES PEREIRA '1 • 

11,99 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
, 8.10.   a proposta de pregos  Midst  e os • 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 ris 
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 
10024/198.524(02/2022 12:26:19  

Canceled°  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . • • . . . 
8.10.   a propostadepreçoslnlclale os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigencias 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
' 8.10.   a proposta de pregos Inicial aos 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigências do presente Editsl 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 
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 nicial 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 ' 

, 
LOTE 0007- ITEM 0318- Ficha de Acompanhamento de  Hula  Anticoncepcional com o termo de consentimento,  tam  20x30 cm,  
imp  lx1 cor  pap  752 100x1.  
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:29 18,00 (proposta) 02.472.396/000-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda  

Macao  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

,i 
me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada ne  site  https //va idaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
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Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. '  a proposta de preços inicial e os 
documentbs de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro dáproposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  ads  mesmos autenticidade e integrldade. • 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
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 
exigênclaado 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 
10024/196.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. [  epropostadepreçoslnlcialeos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro  di  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. I ' Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Valido 

6.11. 
exigência 
apresente  

,LIcitatórlo 

CanceladO- DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10.   a proposta de pregos inici.a4p 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitanta, 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial . 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  paid  ... 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, . . • • 

i 1 ' r • ' , ' , , 
f Selo inabilitadas licitantes que não atenderem is 
do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; —1. . . 
Irregularidades, e dfficultern O andamento do Processo 

que discordem das Clairsulas is normal do Edltal, estando • 
fora do  pr  . o previsto de 1mpúgnaç81conforme 0.ar.Wdo Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:28:17,q4,1t1:.'  :'.:::.P' ' '. " ' • " 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do  edits!.  
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falancla e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do  edge!  
8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 . • .. 

. ,. 
Válido 

1.' 
, 

Cancelado- Descumprimento ao item 8.10 do Edital. As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial is 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 integrldede. 22/03/2022 15:30:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 . 

i r. 
Cancetado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 [ 

f 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. 1  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a s mesmos autenticidade e Irdepridade, . , ', '!•! : • 

. • . 
6.11. , • .. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as . 
exigência 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 
10024/198.524/02/2022 1226:19 

1 
12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM SOM 

ALVES PEREIRA 1 

23/02/2022- 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 • R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 12:00:13 

24/02/2022 - 08:52:42 12,25 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS  If  DA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Rairmndo Nonato 
Martins  Onto  

18,00 (proposta) 

12,30 

12,29 

24/02/2022 - 08:36:55 

24/02/2022 - 08:42:47 

24/02/2022 - 00:52:02 00.852.563/0001-08 mAulp SERG 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAU 0 SERG 
BRITO VIEIRA 

02.472.396/0002-86 Gráfi e  Editors  
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 08:52:55 12,24 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS [¡TDA 

I 
12,20 03.930.568/0001-00 T  ODIM SOM 

ALVES PEREIRA 
I 

24/02/2022 - 08:55:08 

gm panel  de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validearquivo.portaldecompraspublicas.combr  
,....,CONPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 ás 11:12:05. 
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12,19 02.472.396/000-86 - °Wu e  Editora  
Allança Lida 

, 

i  gm  portal de A autrici etidetie do documalti o pode sle . r verificada n  le  http 
.....Cf

l
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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 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

24/02/2022 - 09:02:11 12,10 03.930.568/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 

24/02/2022 - 09:02:19 12,09 02.472.396/0002-88 - Or  
Aliança  Lida  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

Oa  e Editora 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. 

24/02/2022 - 09:06:18 12,00 03.930.566/000-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:06:49 11,99 02.472.398/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:22:42 11,95 0 .930.5C-610004-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:23:02 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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 A3 
exigandas do presente Edital e seus Anexos, sejam  =Issas,  .' 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulai e normas do Edital: estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

8.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

, Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,94 .472.396/000 ca e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
, Aliança Lida 1 6.10,   a proposta de preços Inicial aos 

J 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. . 

8.11. 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007- ITEM 0319- Capa de Processo, 44 x 32 cm,  Imp.  4x0 cor, papel 180g. 
Data Valor CNPJ Situagao 



23/02(2022- 19:22:39 3,05 (proposta) 35.189.000/0001-66 - RaimLndo  Non  to 
Martins Brito 

24/02/2022 - OQ:52:05 1,50 (proposta) 00.852,563/0001-08 t MAU 
, BRITO VIEIRA ' 

24/02/2022 - 08:42:57 1,49 02.472.396/0002-86 
, Aliança Ltda 

SERG 

23/02/2022, 10:09:29 

23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:25 

24/02/2022 - 08:52:50 

24/02/2022 06;55:25 . 

3,00 (proposta) 02.472.39810002-88,  Grill  e Edito Canceladg - DESCUMPRIMENTO AO ITEM . • . 
Allança Ltda 6.10, I  a proposta de preço 

documentes de habilftação deverão ser anexados conco  it  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • 

" 
6.11. Settle  inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresenteni irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterle;que discordem das Clausulas e normas do  Eckel,  estando 
fora do  prize  previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto  

it 10024/19 .5 24/02/2022 122619 • 1;•¡:' • ' • 
, l • i' • 

149 (proposta) 03.930.586/0001-00 ODIM SOM cance1a4- DESCUMITIMENTD  ADS  ITENS: , 
ALVES PEREIRA 6.10, •  a eropeste de preços InIcia( e os 

documenq,s d habilitação deverão ter anexados conComitante se 
registro dá proposta no sistema,  at  declarações e proposta inicial . 
deverão ser assinadas digitalmente atrases de assinatura digital, para 

, conferir aos mesmos autenticidade e Integridade.. • . 

6.11. Serio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • 

2,80 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COSTA . Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA • 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

validade, de acordo com o Item 8.7 do edital: 
6.1.3 — A),Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6,11. Sera*  inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02r'2022 11:57:52 

3,08 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIV Válido 
COMERCIO E SERVICOS L DA , 

Cancelado Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habil taçlio, a proposta de preços inicial aos 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 
autentici de e integridade. 22/03/202215:36:05 . 

Canceled  - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de. 
. • ' • .  

susto por em 22/03/2022 15:33:40, 
.• • •  

cancel  - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . 
6,10. '  a proposta de preços Inicial e os 
documentbs 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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

1,48 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 8.10,  a proposta de preços inicial aos 

documentes 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. ;. Serio 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 prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelade - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial 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. Serio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigênciaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentain irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcltatóriof que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previste de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19,5 24/02/2022 12:26:19 . • • • • 

RATIVN. Válido 
DA • . 

24/02/2022 - 08:53:09 1,47 02.472.396/0002-86 - Gráfi e Edito 
Aliança Ltda 

2,22 40.182.278/0001-41
I 
 COR 

' COMERCIO E SERVICOS 

11 
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24/02/2022 - 08:58:44 1,39 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:02:17 1,38 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:02:25 1,37 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

MILSOM Canceriado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
6.10,   a proposta de pregos inicial aos 
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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às  
exigencies  do presente Ecfital 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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

1'1 
PORATIVA  Wilde'  • 

• 

TDAII ';. 

//va idaarquivo.portaldeco'  mpraspublicas.com.br  
Icas em 24/03/2022 es 11:12:05. 

•• 23/02/2022 -15:3125 

portal de 
COMPRAS  

ink  PÚBLICAS 

'29,77 (proposta) 4 A82,278/006 141 -c 
, . 

i COMERCIO E E RVIC 

A autenticidade do documento pode  sir  verificada no  site  http 

i 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Conipras Per 
Código verificador: 22A7AC 

Data , Valor , CNP,I 4' ,1 ;, ..„ :. L i Situação , 

23/02/2022 - 10:0929 18,00 (proposta) 02,472.396/ .86  Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: , . f • 

s I • A ança Ltda ' •• • . I 1 i 810 a proPosta depreços inicial e os • ' 
1 I ' 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 
100241198.524/02/2022 12:26:19 • 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

12,40 (proposta) 0 .930.588/000 o-oti 
ALVES PEREI 

23/02/2022 - 12:00:55 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Sergio 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 Ectital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10.   a proposta de preços inicial aos 
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*  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 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

1,40 03.930,566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

LOTE 0007- ITEM 0320- Formulário de  Saida  de Exame, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, Impressão 1x0. 



• 

24/02/2022 - 09:02:21 

24/02/2022 - 08:58:32 

24/02/2022 - 08:56:00 

• • 
24/02/2022- 08:58:28 . 

• • 

24/02/2022 - 08:53:11 

24/02/2022 - 08:52:54 

24/02/2022 - 00:52:08 

24/02/2022 - 08:36:59 

24/02/2022 -08:42:59 
' 

23/02/2022 - 19:22:39 29,47  (proposta)  35.189.000/0001-66 =Rah 

15,00 (proposta) 

21,43 40.182.278/0001-41 COR RATIVA.. 
COMERCIO E SERVICOS DA 

1 
12,20 03.930.586/0001-99 ODIM QJre 

ALVES PEREIRA , (I ri 

12,19 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

12,10 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA • 

12,24 02.472.396/0002-86 - Grid' e Edit  
Aliança  Lida 

1225 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• NC)  
to Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes • • 

Martins Brito arcarão  cam  todos os custos decorrentes daobtenção e apresenta 
dos documentos ' 
para habilitação, a proposta de preços Inicial e  or  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 

, 
autenticicre e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

00.852.583/0001-08 - MAU 0D SERG 0 Cancelada - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA, 

. 
susto portem 22/03/2022 15:33:40 • • i , 

, . 
12,30 00.852.583/0001-08 - MAU Ci SERG 0 Cancelada - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

BRITO VIEIRA ' • '1 susto por item 22/03/2022 15:33:40 , • •• • , .• • : • • 
I - , • 

02.472.396/0002-86 
Aliança Ltda 

. • il • . 
l'l 

Cancei DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
6.10. 'e praposta de preços inicia) e os 
documentps de habilitação deverão'  set  anexados  concomitants  ao. 
registro d4 proposta  ho  sistemk as declaraçõeee proposta inicial • ; • 
deverão sDr assinadas digitalmente qtraves de assinatura digital, para 
conferir  ads  mesmos autenticidade e integrldade..  

6.11. Serão inabilitades 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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26;19 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 is 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 , 

Canceladt DESCUMPRIMENTO AO ITEM: ' 
8.10. , ' a proposti de preços InIcial e os 
documentçis de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro d* proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. '? Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório: que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 ,5 24/02/2022 12:26:19 

Válido  

Canceled  - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: . 
6.10: f  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. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem  its  
exigências do  presents  Edital e ieus 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 
16024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóricque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/19?.5 24/02/2022 12:28:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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. 

• 
8.11. ' Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigência* do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Cláusulas e normas do  Edda',  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 

• 44..ei • , 

10024/115. 24/02/2022 11:28:17 
41 -eiriki4444eitel

. ' ; ' •  
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24/02/2022 - 09:06:14 

24/02/2022 - 09:06:51 11,99 02.472.396/000-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 -09:10:02 11,95 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

11,94 02.472.398/0002.86 - Grifica e Editora 
Allança Lida 4  

24/02/2022- 09:1019 

24/02/2022 - 09:20:05 11,90 03.930.566/000 -00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREI 

12,09 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO iTEM: 
Aliança Ltda 6.10,  a proposta de preços Inicial aos • 

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 de Edital, estando 
Fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:20:10 11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços InIcial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao • , • 

' registro da propostabo 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  presents  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 
100241198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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  hided  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pant  
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198,524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de  preps  inicial aos 
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 
Licitatáno, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02f2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial a os 
documentos de habilitação  devotee  ser anexados concomitante ao: •• 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial • 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pars  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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, • - 

8.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do  Damao  
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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. Serge  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatedo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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24/02/2022 - 09:22:47 

24/02/2022 - 09:23:09 

V 
i!.. . . . 

, .cl Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:  
6,10. i..  a proposta de preços iniolai e o 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante a 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para-
conferir a 'S mesmos autenticidade ri integridade. 

r. , . . • 
6.11. ! Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem es "- 
exigência _ 

1 

do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, ! • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5.24102(2022 11:26:17 

t . 
Cancela4 - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. t  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  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  air  mesmos autenticidade e Integridade.  

• 6.11, ' , , sergoinabilitadas licitanta  qua  na atenderem At '. 
exigência do presente Edital rit  sea  Angxos, sejam.omissas,li4': . 
apresentem Irregularidades; e tfificuttein 0 andamento do Processo.. 
LIcitatóriof ripe discordem das Clausula e normal, dclEdital, estando 
fora do prazo previste de Impugnação  conform  .0  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/0212022 12:28:19  

11,84 02.472.396/0002-86, Graf  
Aliança  Ltda 

• 
11,85 03.930.566/0001-00 -  °DIM  

ALVES PEREIRA 

e Edit 

Data 

23/02/2022 - 10:09:29 

Valor CNPJ 

18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 
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22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R CO 
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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 
10024I19.524/02/2022 12:26:19 

CanceladO - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. r  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. F Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as ., 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriol Que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do pnszo previsto de Impugnação  conforms  p  art.  24 do Decreto 
10024/199.5. 24/02/2022 11:26:17 

' • : 
Cancelade DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • . 
6.1.1 - E) ASPECIFICA e f) - SIMPUFICADA -fora do prazo de , 
validade. Çe acordo  cam  o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 - A)Tauallflcaçao  Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Seam  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 
10024/1924/0212022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA.Valido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-68 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:52:11 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

24/02/2022 - 08:37:03 12,30 00.852.563/0001-08 MAU 0 SERG 
BRITO VIEIRA 

O CanceladO - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

0 Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitaça de Corriposiçáo de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 



12,29 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

, 

miLsoM i 24/02/2022 - 08:52:58 12,25 03.930.566/00000 -00 
ALVES PEREIRA 

Aliança 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 de Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 • ; • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: - I 
6.10,   a proposta de preços hidel e os • 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

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. 

 

24/02/2022 - 08:53:13 12,24 02.472.396/000-88 - Gráfica e  Editors  
Aliança Ltda ] 

24/02/2022 - 08:56:06 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12.26:19 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

24/02/2022 - 08:58:22 

24/02/2022 - 08:58:34 

12.20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,19 02.472.396/0002-86 - Grafica e Editora 
Aliança Ltda 

• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 is  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos, sejam emissai, . 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do  Recess.°  
Licitatório, que discordem das Clausulai e normas do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 ' 

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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatério, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.524/02/2022 12:26:19 

' 
12,10 03.930,566/0001-00 -00 MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

ALVES PEREIRA 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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02f2022 11:26,17 

12,09 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10,   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de 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  air  
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam °mime, ••• 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do ProCesso • 
Lidtatório, que discordem das Clausulai e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/188.524/0212022 12:26:19 
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- 11,95 03.930.566/0001-00 
ALVES PEREIRA 

11,94 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

11,90 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 
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24/02/2022 - 09:06:10 12,00 03.930,566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:06:21 

24/02/2022 - 09:10:06 • 
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, 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS [TENS: ' , ' ' .1 47., 
6.10. i  a proposta de preços inicial e os • . 
documenfos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao ' 
registro da proposta no sistema, as declarações e prepostaipigal t. 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, par 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade.  

I. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as . 
exigência; do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,-  
apresent irregularidades, e dificultem o andamento do Processo ec 
Licitatório , que discordem das Oleusulas e normas do Edital, estando 
fora do  pr  o previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto • 

.5.24102/2022 11:26:17. ',.• 1-  • •• • • • • • ' • • • '  

Canceled -  DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . 
6.10. . .a proposta de preços inicial e os 
documentes 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 a15 mesmos autenticidade e integridade. . . 

 
6.11. , , Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem es  
exigencies  do  presents  Edital 4 seus Anexos, sejam omissas; . 
apresentepi irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatono 
fora do  pr  
10024/1 ....,. . 
CaiicelaCI '- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ',,.• r.  . 
6.10: " ' ' '' a proposta de  Preps  nielal e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 

. registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
i• deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
' conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
o previsto de Impugnação conforme 9  art,  24 do Decreto , 
24/02/2122 12:26;19Ailq 

24/02/2022 - 09:20:12 

24/02/2022 - 09:20:01 

24/02/2022 - 09:10:43 

i 
11,89 02.472.396/0002-86 I  Graf(  e  Editors.  Cancelado-  DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • ' • . . , . 

,  

6.10. '  a proposta de preços Inicial coa 
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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

6.11. Selo Inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do  presents  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 cio prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 , , • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
. 

6,10. "  a proposta de preços inicial coa 
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  qua  não atenderem es 
exigenCiaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularldades, e dfficultem o andamento do Processo 
Licitaterio que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • ' ,- . , _ 

.,- 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 

.; 
 

6.10. r,"  a proposta de preços  'Moist  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. 

‘ [ 
i 

6.11. Serão irtabilitadas licitantes que não atenderem és  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam Misses, , 
apresentT irregularidades, e dificuttem. o andamento do Processo. ' I, . • 
Licitatbrio que discorclem  des  plausulas e normas do Edital, estando . ,  
fora do . o previsto de Impugnação conforme 0  art.  24 do Decreto .., '' i'  pia 
10024/19 .5. 24/02/2p22 11:26:17;•[i , .•••::. , '' ' -- r :¡-• . .1 •• • ' '. , ' ,' ' 

Aliança Ltda - • 1' ' • 

, 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigência; do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Cleusulas e normas do  Eckel,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 
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11,84 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
t Aliança Lida 8.10.   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 es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, - 
apresentem irregulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 - ITEM 0322- Ficha de Encaminhamento CEREST externo , 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1.  
Data Valor CNPJ SItuaçaio 

23/02/2022 - 10:09:29 19,00 (proposta) 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 12:01:20 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

02.472.396/000J-86 Gràfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
8.10.   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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: • 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. . . . 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de  
Palencia  e Concordata emitida pelo cartario distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:5752 

40.182.276/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

36.189.000/000 -  Rai  rundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito , 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA • susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852,563/0001-08 - MAIIRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,29 02.472.396/0002-86 - Grefica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 8.10,   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. 

23/02/2022 - 15:31'25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:52:14 

' 24/02/2022 - 08:37:08 

24/02/2022 - 08:43:33 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

1 

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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 I . 
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24/02/2022. 08:53:01 1225 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 0"' 
ALVES PEREIRA . 6.10. apropostadepreçoslnie  

• 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, p 
conferir aoS mesmos autenticidade e integridade •• • - 

6.11. 'P Serão inabilitadas licitantes que não atenderem  its  
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, , 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicItatõrio;,que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando  
fore  do, prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/191.5. 24/02/2022 11:26:17. • .• , • • • . . , 

. . . 
12,24 02.472.396/0002-86 t  Graff Cancelad0' I . DESCUMPRIMENTO AO TEM:. 

Aliança Lida' . .̀" ''•••! 8.10. f I H 'a proposta de preços Inicial aos . 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 

24/02/2022 - 08:53:15 

24/02/2022.- 09:06:05 11,90 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 09 0241 11,99 02.472.396/0002-86 Grid'  
Aliança  Ltda 

24/02/2022 - 09:02:30 

• 1 ' t  
24/02/2022 - 013:56:13 ,• 

24/02/2022 - 085817 • , .12,10 03.930.566/0001-00 t opim SOM Cancelad '- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: •• - 
' ALVES PEREIRA - ! I I I.  ! ! 6.10. I  a proposta de preços inicial e os ' 
. ! . i ,.- •;,. documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants ad  

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. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do  presents  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 
‘ 10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:58:26 12,09 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

12,00 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

' • '., . 
PA . i .. 

21,43 40.182.278/0001-41 t COR 
COMERCIO E sERy)cos 

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 
exigiênciaS do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioj,, que discordem das Cláusulas e normas do  Edda!,  estand

'  
o . 

fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decret6',  
10024/19,524/02/2022 12:26:19, , • , - 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. I;  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a s mesmos autenticidade e integridade. 

611, Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigência 'do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo • 
Licitatorlol que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstO de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 

" 10024I19.5,24/02/2022 11:26:17 • • ' '• • " • • • 

e Editora Cancelad0 - 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 
Licitattino, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 rilio atenderem As 
exIgênclaa do presente Edital e  SOUS MOMS%  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir atis mesmos autenticidade e integridade. 

6.11.' Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem As 
exigências do presente Eddal e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Llcitatórioj que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24d0 Decreto 
10024/1 .5 24/02J2022 12:26:19. • 
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24/02/2022 - 09:10:45 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,84 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitattirio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

Aliança Lida 

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 Cisterna, 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  nab  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:10:13 11,85 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

11,89 02.472396/0002-86 -  Grace  e Editora 
• Aliança Ltda • • 't 

11,80 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:17:31 

11,79 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:18:02 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante  at)  
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 licitantei 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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:19:57 11,75 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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 
Licitaterio. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,74 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
lança Lida :•: ' 6.10   a proposta de preços  Miele!  e os • 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao. I 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inlcial 

• deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura dlital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

.• 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ' ,  
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, i 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. . . : • - ... 

. • , 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as . ' 
exigências,do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Proõesso 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5, 24/02/2022 11:26:17 

i; • 
, . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM;  
6.10. ik  preços Inicial coa 
documentos de habilitação deveraoasperrop°arloadedosconcomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações a proposta inicial , 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  al  mesmos autenticidadaautenticidadeIntegridade. .. • • . 

i . ' : ' • 
6.11. [ Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as . 
exigênciaa 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 
10024/194.5 24/02/2022 12:26:19  

24/02/2022- 09:23:01 11,70 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:23:23 

fi 

„ • 
LOTE 0007 - ITEM 0323 - Ficha Geral CEREST, 21 x 30 cm,  Imp  lx1 cor papal 75g, 100x1. 

11,69 02.472.39610002-86 -GOA 
, Aliança Lida  

Valor CNPJ 

18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86.,Grafica 
Aliança Ltda • 

a Edit 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R CO TA 
ALMEIDA 

' • . 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 I CORFt RATIV 

COMERCIO E SERVICOS, DA ' 
I 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raimundo Nonato 
Martins Brito 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 
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23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 12:01:35 
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j 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AO (TEM: • 
6.10, V' L •  a proposta preços  hide!  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 
Licitatótio,- que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/198524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. V Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, ",•F 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnaçaq conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/194.5. 24/02/2022 11:26:17 : 

, 
Cancelad0 - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do  Edda!  
6.11. t Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências 60  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatórioZ. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conformeo  art.  24 do Decreto 
100241194/02(2022 11:57:52 ' • • ' .. 
• 
Válido 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:52:17 

24/02/2022 - 08:37:12 

Data 

23/02/2022 - 10:09:29 

lug portal de 

OMIC
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24/02/2022 - 08:53:06 12,25 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA  

0.472.396/000 
Allança Ltde • 

HI  
12,09 0/.472.396/001$6 - Gr 

Aliança Lida 
24/02/2022 - 08:58:28 ca e Editora 

21,43 41I.182.27W000/-41 -CO PORATIVA 
COMERCIO E SËRVIC0 LTDA 

12,10 0.930.586/000-0d - oc MILSOM 
ALVES PEREIRA I  

24/02/2022 - 08:56:21 

24/02/2022 - 08:58:14 

24/02/2022 - 09:02:36 12,00 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. / • a proposta de pregos Iniclal e os• 
documintos 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 
exioandas 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:2617 

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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19.  

Válido - 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concornitante 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 
Lidtatório. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

, 10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concornitante 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. 

24/02/2022 - 08:53:23 12,24 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:02:49 • 
- 

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 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades. e diflcultern o andamento do Prix:asset 
Licitaterio, que discordem das Clitusufiff e normas do  Edits',  estande 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • - 1 •  

ea  e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
I 6.10. '  a proposta de pregos inicial aos 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que  nee  atenderem es 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

, fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  
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11,89 02.472.396/0002-86- Grafi e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:06:09 

11,84 24/02/2022 - 09:10:47 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:10:18 11,85 03.930.566/0001-00 .ODIM 
ALVES PEREIRA 

e Editora e 24/02/2022 - 09:20:17 11,79 02.472.396/0002-86 - Gráfi 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:23:06 11,75 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

 

 

 

24/02/2022 - 09:06:01 

24/02/2022 - 09:19:52 11,80 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17  
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11,90 03.930.566/0001-00 LSOM 
ALVES PEREIRA , • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: • 
6.10. a proposta de preços 1ki.cieJ.s 
documentos de habilitarão deverão ser anexados concom ntive?„.- .t. s

....„..:„.
"*.. ..  

rapist°  da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial .. e .'",,ii ,,t,  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para . ' • 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem  its 
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam misses,: - 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem  die  Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do  Petrel°  
10024/198.5, 24/02,2022 11:26:17  ,0 . 
Cancelado- DESCUMPRIMENTOAO ITEM: . ' . . 
6.10. f, '  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao , 
registro do proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir  ads  mesmos autenticidade e integridade. ; . • • 

6.11. i Serão inabilitadas licitantes'que'  ' não atenclerem as 
exigência/ do  presents  Edital e seus Mexosi, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e  Moulton'  o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19. , • ' ,1 ' 

_ 
Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. f ,  a proposta de pregos inicial e os 
documentros de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta hidel 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a s mesmos autenticidade e integridade. 

I. . . 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresenteni Inegularldades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóric4  qua  discordem das Cláusulas e normas do EWA estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . 
6.10,   a proposta de preços inicial coa 
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 dlficultem 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 . 
Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ' 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente  Waves  de assinatura digital, para 
conferir aci ' s 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 
10024/198.5.24/02)2022 11:26:17 

, 
Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. ',.  a proposta de preços inicial coe 
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 

41 conferir as mesmos autenticidade e integridade. 
. . 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigência l do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,' • , ' 
apresentern Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatdrio,  qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' • , r 



23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-98 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 12:01:46 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 
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. ._!.k., 

( sZD • Vi..‘2' et r).) . vo  

‘ 11,74 .472.396/0002-86 
Aliança Ltda • • 

• 
ca e Editora 

.1, .• 

1  
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 és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatódo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 , 

LOTE 0007 - ITEM 0324 - Ficha Anamnese Psicossocial CEREST, (Acolhimento) 21 x 30 cm,  imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  
Valor CNPJ Sltuaçao 

18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Grirfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM' 
Aliança Ltda 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 
exiaértcras 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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Data 
23/02/2022 - 10:09:29 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registre da proposta no sistema, as declarações e proposta  holed  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, paia 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

• I 
6.11, ' Serão Inabilitadas licitantei que não atenderem is 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e 0 SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econiámico-Financeira. A) Certidão Negativa de 
Falências Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:52:19 

24/02/2022 - 08:37:16 • 

24/02/2022. 08:43:37  

29.77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA 1 susto por item =03/2022 15:33:40 

1229 4.472.396/00(1-8 -8 :G. Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . 
Allança Ltda ' 8.10.   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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Martins Brito 

me portal cla A autenticidade do documento pode ser verificada rio  site  https livaliclaarquivo,portaidecompraspublicas.com.br  
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24/02/2022 - 08:58:30 12,09 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Edito a 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:02:40 12,00 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:58:10 12,10 03.930.566/0001-00 -  °DIM  LSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 085309 

24/02/2022 - 08:53:25 

24/02/2022 - 08:55:35 

24/02/2022 - 08:56:29 

Canceled  • DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:,,,' 
6.10. • •  

. 
r 'a proposta de  pre*  inicial e os 

documentos de habilitação deverão  ;sr  anexados  concur Ittante 
registro da proposta no sistema, ai declarações e proposta Inida 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,. 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. Seri*  inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos; sejam omissas,' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 
Licitató rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnsçãà conforme o  art,  24 do Decreto 
100241198,5.24/02/2022 11:26:17_ . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. •  a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão SEN assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que mão atenderem as 
exigênclaS do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatorie,que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando ' 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme e  art.  24 do Decreto 
10024/198,5 24/02/2022 12:26:19 • • 

, . • 
12,20 03.930.566/0001-00 ODIM SOM Cancelade,- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 

. ALVES PEREIRA 6.10. I 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. 

t , 
6.11., Serão inabilitadas licitantes que; não atenderem As 
exigenciati do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o,andamento do Processo 
LicitatóriOque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do p o previste de Impugnação conforme o  art.  24 de Decreto 
10024/19 .5. 24/02/2022 11:26:17, •• • ;-.' • • 

• ; • . 
e Edito Cancelaclq DESCUMPRIMENTO AO TEM: -" 

• it!  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  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
Fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  ad.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA. Valido 
COMERCIO E SER VICOS LTDA • 

02,25 03.930.566/000100 OD  
ALVES  PER • 

2402/2022 - 0855:45 12,18 02.472.396/0002-86-Gr 
Aliança  Oda  

12,24 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 és 
exigênciaS do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriof que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02f2022 11:26:17 

Canceladó DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10.   a proposta de  ernes  inicial aos 
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. • 

1 
6.11. ; Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
todgenciai do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõriolque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previste de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/188.524/02/2022 12:26:19 .• ' • 

, Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  set  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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198:5. 24/02/2022 11:26:17 
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24/02/2022 - 09:10:24 11,85 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:10:57 11,84 02.472.396/000-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Pagina  560 de 747 

CI El 

02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda • i • -, • • ,• • , 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 
Licitattno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

11,90 03.930,566/0001-00 ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.   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 es 
exigências do  presents  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 
10024/198.5, 24/02/202211:26:17 

11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10.   a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitaçáo 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  Arteries,  sejam (anima, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 
Lidtatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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. 

24/02/2022 - 09:05:57 

24/02/2022 - 09:06:05 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inical e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta 'nicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. Serão tnabilitadas licitantei  qua  não atenderem As ' 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissa, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registre 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 licitantei que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.524102/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:17:26 11,80 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

11,79 02.472.396/000-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 
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11,75 03.930.566/0001-00 .ODIM 
ALVES PEREIRA. • 

23/02/2022 - 12:01:58 

LOTE 0007 - ITEM 0325 - .Ficha de Atendimento Fonoaudiológico CEREST, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1 .  
Data Valor CNPJ , Situação: 

23/02/2022 - 10:09:29 18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Grafica e Edito a Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: : 
Aliança Ltda 6.10,   a proposta de preços inicial aos 

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 as mesmos autenticidade e integridade. 1 

12,40 (proposta) 03.930.56610001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

, 
6.11. . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigériciaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, ' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioj.que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • 

, 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10, '.  a proposta de preços inicial e os 
documentes 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 a1 s mesmos autenticidade e integridade. - 

. • 
6.11. '' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 

• ' exigências do presente Edital e seuSAnexos, sejam omissas, 
apresente(n Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóric4  qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prizo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09.23:27 

24/02/2022- 09:19:42 

11,69 02,472.396/0002-86 
Aliança Ltda • 

11,74 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado. DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
Aliança Ltda - 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. r ' Serão inabilitadas licitantes  qua  nãoatendereni As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultem .;) andamento do Processo , 
Licitatõrició  que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 .5 .• - • • . •• 1 24/02/2022 12:28:19 

11,70 03.930.566/0001-0O- M 
ALVES PEREIRA 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 

. registro cla 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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/11,5. 24/02/2022 11:26:17 ••• . • • •• • • 

• .. 
e Editora Canceladr DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . • : . 

• 6.10. - •  • a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro drkproposta rto 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 
Licitatdrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:.„' • • . 
6,10. '   a proposta de preçoirinictal enia 
docurne4s de habilitação deverão ser anexados  concomitants  só. 
registro de proposta r,r0 sistema, as declarações e proposta inicial 

.deverão  stir  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade Integridade.:•-, ' 

. i 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 
24/02/2022 - 09 20 02 

24/02/2022 - 09.23.11 

23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:25

& 11111 port de 

i=447SIZAS  

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.1,1 — E) ESPECIFICA e5 - SIMPLIFICADA  —fore  do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Santo inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

' 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Valido 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 
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24/02/2022 - 08:53:31 

24/02/2022 - 08:55:31 

12,24 02.472.398/004-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

12,20 03.930.566/0001-00 - 00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,25 03.930.566/0001-00 - 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:53:13 : 

- - 
' ,1". • , 

A.1,1 2+. 

-19:2 

24/02/2022 . 00:52:22 

24/02/2022 - 08:37:19 

24/02/2022 - 08:43:40 

2947 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito I 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 
proposta hidet deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de preços hidel e os 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
8.10.   a proposta de  preps  inicial aos 

. 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 âs 
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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
Lidtatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

24/02/2022 - 08:55.48 12,19 02.472.396/0002-88 
Aliança Ltda •  

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

ia e 5clitora Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8,10,• • •   a proposta de preços  Miele]  coa • 
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  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

PORATIVA  Wilde  
LTDA 

Mi LSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS'ITENS: 
6,10. 4   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 ês  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

, 24/02/2022 - 08:58 07 

24/02/2022 - 08.56:42 2143 46.182.278/000 
CDMERCIO E 
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24/02/2022 - 09:02:55 11,99 02.472.396/0002-86 -  Grail  e Editora 
Aliança Ltda 

• 
24/02/2022 - 08:05:53 11,90 03.930.566/0001-00. ODIMILSOM 

ALVES PEREIRA • 

24/02/2022 - 09.11:02 11,84 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:06:07 11,89 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:10:28 11,85 03.930.566/0001-00 ,ODIM 
ALVES PEREIRA 

24102/2022- 08:58:10 12,09 02.472396/0002-86 ••• Graf  
Aliança  Ltda 

24/02/2022 - 09:02:44 '  12,00 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelad0 - DESCUMPRIMENTO AO ITEM • 
6.10: '  a proposti de 
documenips de habilitação deverão ser anexados coñgomltanle 

proposta no sistema, as declarações e propest3.  
r assinadas digitalmente através de assinatura d 
S mesmos 'autenticidade e Integritlade,•• 

, SsirilO'Iniabi'litadistFficiltalte.'11;uel ;r1‘;1!.  at'  an

i

'de' rem as 
'do presente Edital a seueAners, sejam ornIssas.• • '.... 

. apresentem irregularidades, e dificultem 0 andamento de Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e nOrmas do Edital, estando: 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  

Canceled*  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , ' . 
6.10. ,  a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente  (droves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • ' - ; 

6.11. . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando ' 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 - , , ' • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:' 
6.10, r  a proposta de preços iniciai 005 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao . 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Wildal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir acia mesmos autenticidade e integridade. , 

6.11. ,,• Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 . • . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
8.10. ¡,  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 spr assinadas digitalmente através de assinatura digital, para ... 
conferir a s mesmos autenticidade e integridade. ; • • ' ••• • i 

6.11. ' ' ' , Serão inabilitadas licitintes  qua  não atenderem as 
exIgêncla do presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas,' 
apresentem irregularidades, e dfficultem 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 
10024/198.5. 24/02(2022 11:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
610, 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 
exigênciaedo presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatexio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. t  a proposta de pregos inicial coe 
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 abs mesmos autenticidade e Integridade,  

ii.  
8.11. t Serão Inabilitadas licitantes que  Rao  atenderem is 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 , 
CanceladO - DESCUMPRIMENTO AO ITEM; 
6.10. t,  a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 

l' registro do proposta rio sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão spr assinadas digitalmente através de assinatura digital, para ' 

.conferir s mesmos !autenticidade e integridade. •,j,.• -i ,i.: 
1 .', '',.i.,' .. -. • .4.- : , 

6.11. • Serão inabilltadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1216:19 

registro d 
deverão 
conferira 

6.11. 
exigência  
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11,80 03.930.586/0001-00 -GD MILSOM 
ALVES PEREIRi  

24/02/2022 - 09:23:15 11,70 03.930.568/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

i 
e ii• ..,. • 

11,89 0 .472.396/0002-88 -  Gr  
Arno Lida , • 

24/02/2022 - 09:23:33 

24/02/2022 - 09:18:07 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
, 8.10. .   a proposta de preços  Midst  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 
exioências 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,79 02.472.398/0002-80 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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. 

24/02/2022 - 09:19:46 11,75 4,930.666/000'.00 - 
VES PEREIRA 

I 

6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitattirio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

MIL50M Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos iniclal 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. 

24/02/2022 • 09:20:19 

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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

11,74 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda '8.10.   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 
Lidtatono, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços  Midst  aos 
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 
Lidtatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 -. 

jl • 
' Cancelado - DESCUMPRIMENTO AGITEM: • • • • • 
6.10. '   a proposta de preços Inicial aos 

. documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao  
registry  da proposta no sistema, as declarações e proposta  initial  
deverão ser assinadas digitaimente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 , 

"LOTE 0007- ITEM 0328- Histórico de Enfermagem CERIST, 2 x 30 cm,  imp.  lx1 cor, papel 75g, 100x1. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:29 18,00 (proposta) 02.472.396/000 
Aliança Lida 

Valor CNPJ Situação 

-88- Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao  
registry  da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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SOM 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:55:28 

. I , 

24/02/2022 - 00:52:45 

24/02/2022 - 08:37:23 

24/02/2022 - 08:43:41 

16,00 (proposta) 00.852,563./0001-08 - MAURO SERG O 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852,563/0001-08 - MAURO SERG 0 
BRITO VIEIRA 

12,29 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda • • • 

?AA.; 

24/02/2022 - 08:53:17 

24/02/2022 - 08:53:34 12,24 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora  
Aliança Ltda 

• 

Canceladõ DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. ,   a proposta de preços inicial soa 
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. I 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

' 
Cancelad9 DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. r, , a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro (4 proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a1s mesmos 'autenticidade e Integridade; • • ' 

I . 
6,11. !  Sent,  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  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17  
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23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

23102/2022 - 12:02:13 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LITDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo  Non  to 
Martins Brito 

12,25 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

SOM Cancelade - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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' T' 
conferir a a mesmos autenticidade e integridade. • • 

• 
6.11. Serão irtabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omjasas,. 
apresentei irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrio que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do  pr  previstd de Impugnagapporprpre 9  art  24 do Decreto 
10024/1985.r 24/02/2022 11:26:.17 : • • • • . . , . . . . . 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: • 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1,3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartdio distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo  corn  o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 ' • • • 

g \ 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilltação, a proposta de preços Inicial e os documentos de 
habilitaçap deverão ser anexados  
concomitante ao registro da proposta no sistami, as declarações e 
proposta  Octal  deverão ser assinadas . i 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidtde e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelade- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40  

I 
Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 ' 

I 
Cancelado -' DESCUMPRIMENTO AO !TM 
6,10, i , a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro d4 proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão s assinadas digitalmente através de assinatura digital, para  if  
conferir a rnesmos autenticidade e integridade; • •  iii  • i 

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 

! , Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 .. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigênciaido 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 
10024/198.5. 24/02/202211:26:17 , 
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24/02/2022 - 08:56:49 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8,10,   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 85 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
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 is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissat, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação Conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10,   a proposta de preços inicial  eon  
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 és 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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,  pars  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10,   a proposta de preços inicial soa 
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. 

8,11. . Serão Inabilitadas licitante S 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8,10.   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. 

s  6.11. Serão inabilitadas lidtanteS 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10,   a proposta de preços inicial aos 
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  
contort  aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

• 
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e Edit 

24/02/2022 - 09:19:36 
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- 11,75 03.930.586/0001-00 • ODIM 
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• 24/02/2022 - 09:19:54 

24/02/2022 - 09:23:20 

11,74 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

, I  
Canceled  r- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. ' 'a proposta de preços  Initial  e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitanteia 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  Initial  ....., _ • 
deverão ser assinadas digitalmente  staves  de assinaturadigital,'NupA- 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. '-----,...• 

6.11. 1 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem dis 
,[ 

exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
epreaenteçp irregularldades, edifIcultem o andamento do Processo 
Licitatório ,que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
Fora do  pr  o previsto de Impugnação  conforms  o  an.  24 do Decreto 
10024/198,5. 2410212022112617 ?.•-' • : ' ' '" 

Cancelede.- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10,-, 1-• .,.-',.;'-  . • •' .... j-, •r. ,Ill,  -4, oroposte  de preços inicial ri, oti , 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao • • 
registro da proposta rio sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. - ' • • 

6.11. Sarno  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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 -„ 

' . . 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . 
6.10.   a proposta de preços  Initial  aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta  initial  
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17  

t ! • ..1  
Canceled -  DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . 
6.10. .  a proposta de preços  initial  aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  initial  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. t Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências ao presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

; Licitatodo que discordem das Clausulas e normas do  Ed  tal, estando 
fora do prpzo previstO de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

' 10024/1 .5 24/02/2022 12:26:19 -. ..t.•• i - . . • • • • • 9  

Canceled  - DESCUMPRIMENTO  ADS  ITENS: :. .. 
 a proposta de PreçOa inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 

, deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lk:Raton:), que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços  Initial  e os 
documentõs de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  initial  
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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  2400 Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:28:19 .' . 1 

f _ _. 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10, l'  a proposta de preços  initial  e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  initial  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

i 
6.11. t ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóric4 que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 .5. 24/02/2022 11:26:17 ..-;. 1 
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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 és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 - ITEM 0327- Avaliaono Tempeutic.a Ocupadonal CEREST, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1.  
. , Situação 

• 1 
-86 Grlcae Editora Cancelado. DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . • 

1: 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. 

Data 

23/02/2022 - 10:09:29 

Valor 

18,00 (proposta) 

• 

CNPJ 

0i.472.396/ 
A lama Ltda 

   

    

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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, Sark)  inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24102/202211:26:17 

, 23/02/2022 - 12:02:29 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  
ALVES PERE! 

1 

MILSOM 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econõmico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
lidtante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 • • 

Válido 
. . : 

„ • • 
Cancelado. Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitlintes 
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. 22/03/2022 1536:05 

-08- MALRO SERGIO Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

MA1

" susto por item 22/03/2022 15:33:40 ' 

j RO SERGIO , Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de ' 
, •• - susto por item 22/03/2022 15:33:40 . 1 

- Gilt/ice e Editora 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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:52:48 

24/02/2022 - 08:37:27 

24/02/2022 - 08:43:43 

15,00 (proposta) 00.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

12,30 4.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

4 
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21,43 40.182.278/0001-.41 CORpCRATIV 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

, 12,10 03.930.566/0001-00  OD  M SOM 
ALVES PEREIRA ' . 

Cancelal DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: . . 
6.10. • ' • a proposta de preços Inicial aos 

• documentes de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  hide'  
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

12,09 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Edito a Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 8.10,   a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao  

24/02/2022 - 0857:06 

24/0212022 - 08:57:59 • 

• 
24/02/2022 08:58:14 

to.  1/4 F olha a. 

'  
Cancele1.- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8,10, 

. 
a proposta de preços inicial s/A  

documents  de habilitação deverão ser anexados concomitante 
registro da proposta tio sistema, as declarações e proposta Inicial '')/ 
deverão ser assioades digitalmente através de assinatura digital, par 
conferir ais  mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11. i Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioi que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17  

24/02/2022- 08:53:21 12,25 03.930.566/0001-00 -sODIM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:53:39 Canceled  
6.10, 
documen 
registro d 
deverão 
conferir'a 
, •  

1- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: . i . . . . 
,  a proposta de preços inicial  eon  
s de habilitagão deverão ser anexados concomitante ao. . 
'proposta no sistema, as declarações e proposta inicial ..; . 

assinades digitalmente através de assinatura digital, para 
a mesmos autenticidade e Integridade.. i- li.'ii'!,  ,i- i ;I: i'. • 

12,24 02.472.396/0002-86 Graf-
Alianca Ltda 

24/02(2022- 09:02:52 

6.11. • Sergio lnabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a 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 
100241198.524102(2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. "` Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Editsl 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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/92/2022 11:26:17 

8 
Canceladi - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
10. 

f : 
a proposta de pregos inicial e os 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/190.6 24/02/2022 12:26:19 
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registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. ,. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorloi que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19.524/02/2o22 12:26:19  

12,00 03.930.566/0001-00 - ODIM I.SOM Cancelade - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
„ 

ALVES PEREIRA E 6.10. 11:  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. 

i 
6.11. t Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtateirio que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previste de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/146. 24/02/2022 11:26:17.  • 

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  haps://valiclaarquivo.portaldecomprespublicas.com.br  
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11,90 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:05:46 

11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:05:57 

24/02/2022 - 09:12:57 11,85 0.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial  eon  
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao . 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem tlis 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11,79 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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, 

24/02/2022 -09:18:11 

24/02/2022 - 09:17:13 11,80 03.930.566/000 -00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:13 13 11,84 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

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 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial aos 
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 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
Lidtatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

11,99 02.472,396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Allanqa Lida 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Editsl 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19, 

portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https //va idaarquivo.portaldecompraspublicas,com.br  
COVPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de CoMPras Piiblicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 
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24/02/2022 - 09:23:25 11,70 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

   

   

 

24/02/2022 - 09:23:39 11,69 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

11,74 02.472.396/0002-86 -(3 ali 
Aliança Ltda 

11,75 03.930.586/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelade DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10. j  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante a0.  
registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. ' 

I 
6.11. Serão inabilltadas licitantes que não atenderem às 
exigênciaj do presente Edital e seus Anexcie sejam omissas,-
apresenterp irregularidades, e dificultem iS andamento do Processo 
Licitatdriof que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 , 

Edito/ s Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10. j,  a proposta de prerjos 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  
coals&  aos mesmos autenticidade e integridade. ' • 

6.11. Serão inabilitadas licItantes que não atenderem As 
exigência do  presents  Eddal e  sous  Anexos, sejam omissas,'. ' 
apresentein Irregularidades; o dificultem o andamento do Processo. 
Licitateriot  qua  discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previste de Impugnação conforme Q  art.  24 do Decreto 
10024/198.524/0212022 12:26:19 • 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 es 
• k 

exigência do presente, Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatdriol que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do  prow  previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1955 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:19:32 

24/02/2022 - 09:19:56 

LOTE 0007 - ITEM 0328 - .Avallactio Nutricional CEREST, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1 
Data • 

23/02/2022- 10:09:29 

Valor 

18,00 (proposta) 

ONRI 

02.472.396/0002-86 Graf  
Aliança  Ltda 

• 
23/02/2022 - 12:02:42 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 

ALVES PEREIRA 

SitUagee 

Edi  Wei  , Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO iTEM: . • 
6.10. • a proposta de pregos inicial e os 
documentps de habilitação deverão sar aneSados concomitante ao 
registro de proposta no Sistema, as declaraCões e proposta inicial 
deverão s assinadas digitalmente através do 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  aria  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 
Licitatorioi que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/190.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 
Cancelade - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • . 
6.1.1 — E)IESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A),Qualificação Ecortmico-Financeira A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. f•  Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigences  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 4/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COSTA 
ALMEIDA 

29.77 (proposta) 40.182.278/0001-41 !CORFPRATIVA:  
COMERCIO E SERVICOS CTDA : 

: 
• I r  

23/02/2022-1531:25 

in portal de 

goeflazt. 
• 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://valiclaarqu  vo.portaldecornpraspublicaccombr 
Documento gerado eletronicamente no Portal de  Commas  PUblicas em 24/03/2022  its  11:12:05. 
Código verificador.  22A7AC 
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MILSOM 12,25 03.930.586/000 -  OD  
ALVES PEREIRA 

<z• 

8/02/20tb19: 

o 

 

N,  N•No 

.4147.66 
Stk. o 

24/02/2022 ; 00:52:51 

24/02/2022 - 08:37:33 

24/02/2022 - 08:43:45.: 

24/02/2022 - 08:53:25 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
13 ITO VIEIRA1 

.852.583/00048 - MA  
BRIT°  VlEIRA 

4.472.396/M -86 - GretiCa e Editora 
Aliança Ltda 

15,00 (proposta) 

12,30 

12,29 

• I 
RO SERGIO 

24/02/2022 - 08:53:41 12,24 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 08:57:13 

24/02/2022 - 08:57:53 

21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12,10 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,19 02472.396/0002-88 - GrAfica e Editora 
Aliança Ltda 

1  

24/02/2022W 08:55:28 

12,20 0 .930.566/000 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

1 

24/02/2022 -08:55:19 

f 

4 111111 portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http ...COVPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Con1pras PO  
NMI  PUBLICAS Código verificador 22A7AC , 

, 

//validaarquivo.portaldecompraspublicas,com.br  
Ices em 24103/2022 es 11:12:05.  
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Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de , 
susto por item 22)03/202215:33:40 , 

Cancelado Empresa  nee  cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

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 es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 

' 10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 /nobilitadas licitantes que não atenderem ás  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

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,  pant  
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem rlas  
exigencies  do  presents  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 previsio de Impugnação conforme o  an.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial soe 
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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatáro, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

• fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02(2022 11:26:17 

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. Serf*  inabilitadas licitantes que não atenderem ás  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Valido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 
8.10.   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  
coated,'  aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11. Serio inabilitadas licitante, que não atenderern  it 
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 



24/02/2022 - 09:05:49 11,89 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Edito 
Mario Ltda 

11,85 03.930.566/6001-00 -  OD  M SOM 
ALVES PEREIRA  

24/02/2022 - 09:12:52 

24/02/2022 - 09:12:57 11,84 02.472.396/0002-86  -Grants  e Editora 
Aliança Ltda 

24/02/2022 - 09:02:58 12,00 03.930.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA ' 

24/02/2022- 09:03:07 
..$ 

11,99 02.472.396/000246 
Aliança Ltda 

12,09 02.472.396/0002-86 -0 e Editors  
Aliança  Ltda 

, . t 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:, • 
6,10, :'  a proposta de preços  bridal  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, p 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, , 

, 
6,11. t,  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigéndatt do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, . - ' 
apresent irregularidades, e dificultem o andamento do Processo c 
Licitatório que disCordem das Cláusulas e normas do  Eckel,  estando • 
Fora do  pr  , o previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto ' 
10024/195 24/02/2022 122619 :, • : .'• ' ' • I • • :• ' .! ' 

Canceladg.- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 
6.10. I. '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 a s mesmos autenticidade e Integridade. I 

, . 
6.11. ! Serão inabilitadas licitantes que não atenderem  its  
exigênclas do presente Edital a seus Anexos, sejam omissas, . 
apresenter irregularidades, e dificultem o andamento do Processo , 
Licitatório que discordem das Cláusulas e normas do pdital, estando 
fora doo previstci de Impugnação  conform.  o  Oft  24 do Decreto 

• .,. ' 7,  . _, f'.).22 1126   , • '....!!,. lj $l1tt..1: 
Canasta •- DESCU ' PRIMENTO AO tTEM:: • . 
6.10. . ' • • • a proposta de pregos nicial coa 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  in  dal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 43 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitafiSrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1216:19 . 

, 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 
6.10. s,  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, 

i, • 
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 prOzo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ' •  

Canceled('  - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  setts  Anexos, sejam omissas, 
apresentein irregularidades. e dficultem o andamento do Processo 
Licitatóriol que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

. fora do prazo previsto de Impugnação conforme 0  art.  24 do Decreto 
• 10024/191.5 24/02/2022 12:26:19. - :, • • ' ' •• 1 • 

Cancelado- DESCÚMPRIMENTO AOS !TENS: • • 
 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  des  Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelada- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10, ' ,  a proposta de pregos inicial coa 
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. ' I:. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatdrioi'que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/199.5 24/02/2022 1216:19, 

l' 

24/02/2022,- 09:05:41 11,90 03.930,566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA  
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11,80 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:18:14 

24/02/2022 - 09:19:28 

11,79 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

11,75 03.930.56610001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:19:58 11,74 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

MILSOM 11,70 03.930.566/0001-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:23:29 

Data 

23/02/2022 • 10:09:29 

Valor CNPJ 

18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Grefica e Editora 
lama Lida 4 • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 integndade. 

6.11. 1 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo: ; 
Ucitatórlo, que discordem das ClAusulai e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ' 

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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de pregos inicial aos 
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 omissai, • 

• apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo L. 
Licitatorlo, que discordem das Cliusulai e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de  Impugner*  conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial a 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 
10024/188.5.24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:23:41 11,69 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

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  rile  atenderem  ão  
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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

 

 

 

LOTE 0007 - ITEM 0329- Ficha de Atendimento Palcoldgico Confidencial CEREST, 21 x 30 cm,  imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  
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Cancelado. DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10. a proposta de preços Inlcial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial • 
deverão ser assinadas digitalmente  staves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade a integridade. 

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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  Edits],  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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s‘tb 
(Oka 

• 
23/02/2022 7 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 08:53:43 

24/02/2022 - 08:55:16 

23/02/2022- 14:37:58 

24/02/2022 - 00:52:53 

24/0212022 - 08:37:37 

24/02/2022 - 08:43:47 

24/02/2022 - 08:53:29 

23/02/2022 - 12:02:53 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 T  R.00 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 s COR 
COMERCIO E SERVICOS, T 

RATIV O 
DA . ; 
1: . , • • . .;! 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66.f  Reim  do  Non  to Cancelad - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As icitantes 
; • . Martins Brito 

. 
• , arcarão  in  todos da custos decorrentes da obtenção e apresentação 

• dos documentos 
para  habit  tação, 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. 22/03/2022 15:38:05 . 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA . 

• 
12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 

BRITO VIEIRA 

12,29 02.472.396/0002-88 - Gráfica e  Editors  
Aliança Ltda 

1240 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

12,25 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

12,24 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  ITEMS: • 19  
6.10, • ,   a proposta de preços Mica] aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados Concomitante  all,  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão sor assinadas digitalmente através de assinatura digital, par 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. •  

6,11. Santo inabilitadas licitantes  quo  não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,-  
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório  clue  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 .5. 24/02/2022 11:26:17 •• • • • • 

. • 
TA Cancelad DESCUmPRIMENTO AOS ITENS: 

— E)ASPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do 
6,1.3 — A)pualtficação EconOmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. !. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigênciai do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório'4; que discordem das Clausulas normas do Edital, estando 
fora do pr.zo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/19 4/02/2022 11:57:52 • •.: •• •• • • ••• • • 

susto por Item 22/03/2022 15:33:40, 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por  Kern  22J03/2022 15:33:40 ' 

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  qua  não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, ; 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do  pram  previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/11.5 24/02/2022 12:26:19 ; 

Cancelade - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
exigênclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, ; 
apresentem Irregularidades, e dificultem'o andamento do Processo 
Licitatoriot que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prOzo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/115. 24/02/2022 11:26:17 , • ; • 

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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelacai- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Lidtatóriot que discordem das Cláusulas e normas do  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Válido 1  

I  



24/02/2022 - 09:03:02 12,00 0.930.586/0061-00 - OD-IMILSOM 
ALVES PEREIRA ' 

11,90 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:57:23 

12,19 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda • 6.10. .•   a proposta de preços inicial e os 

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

6.11. Serão inabilitadas licitante t 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

24/02/2022 - 08:57:47 12,10 03.930,566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/196.5.24/02/2022 11:26:17 

   

   

   

24/02/2022 - 08:58:02 12,09 62.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10,   a proposta de  preps  inicial aos 
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 
100241198,524/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
6.10.   a proposta de preços inicial aos. 
documentos de habilitação deverão  set  anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial ,• • 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 

11,99 0i.472,396/0002-86 Gráfica e Editora Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Afiança Ltda 6.10. a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 

24/02/2022 - 09:05:46  

'registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Micel 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11, Sergio 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao • 

. registro da proposta no sistema,' as declarações e proposta inicial • 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. : Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:28:17 . 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM:.  
6.10. • • r •  • "a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ter anexados concomiMnte ao 
registro da proposta no sistema, se declarações e proposta racial : 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 09:03:13 

24/02/2022 - 09:05:38 

11,89 4.472.396/0002-86-Cr.  
Aliança Ltda j. 

¡Ca e Editora 
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03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

' •1 

11,85 

24/02/2022 - 09:13:00 

; 

24/02/2022- 09 12:47 

11,84 02.472.396/0002-86.: G 
Aliança Ltda •11 

• 
11.  

; 
11,80 03.930.586/0001-00 ' ODi 

1 ALVES PEREIRA :•'i, .: ' ' 

r ; • •, ; r • 

..! : .. 

-.. • -. 
.0" 

n1/4 ' - FOtha 

li i- 1  
I Canceled°  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: t.,  •'• In ")6.1 02 
1 610. a proposta de preço. Iniciere os OD  

,„.... 
1 documentos de habilitação deverão  sec  anexados concomitante ao I *0 
•? registro da proposta no sisterne, as declarações e proposta Inicial' .• 
., deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 

- conferir aos mesmos autenticidade e integridade. - • - • 't ci i.,  .. . 
6.11. ,• Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem .ikri -- ,- 
exigenclatrdo presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

tatiário; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  ad.  24  Flo  Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . . .. 

l • . 

. Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:: . ,, '• : .7 
8.10. • pi .  a proposta de  moos Initial so.  
documentos de habilitação deverão  set  anexados conconittente ao 

. registro  di  proposta no sistema, as declaragbes • proposta inicial 
deverão ar assinadas digitalmente strovés de assinatura digital, para 

•- conferir as 10037003 autenticidade to Integridade, 

J 

..- ; • ' 

6.11.  Sera°  inabilitadas licitantes  qua  nio atenderem is  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
LIcItaterici:que discordem  des  Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  all.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' - ; • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . • • • i • . 
8.10. . • a proposta d• preoes inicIal e os • i 

' documantps de habilitação  cleverly  ser anexados  concomitants  ao • • , 
1 registro d4 proposta no sistema, as declarações a proposta Inicial 
r ,  deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital; Para -•,: 

.-,. conferir mesmos autenticidade e integridade -.• (:1:;- .1,:i . i.,, - • ,..- . : 

6.11. . Serão Mabilitades licitantes  qua  não atenderem is 
exigência do  present*  Edital •  sous  Animas, 111011T1 001011110S, 
apresentem Irregularidades, e dificultem 0 andamento do Processo 
Licitatorio  qua  discordem das Clausulas e narinas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 
24/02/2022 - 09:16:59 

- 

• ; ; 

24/02/2022 - 09:17:12 11,79 02.472,396/0002-86  -Gráfica  e Editors 
Allangs Ltda 

L. • 

1 

24/02/2022 - 09:19:23 1175 03.930.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA 

LSOM 

• . 11,74 02.472.396/0002-88 • Gr 
; Aliança Ltda  

• ;1 • •• 
'11 ! 

e Edi 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10 apropostad.preçoslniclsieos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente  Braves  de assinatura digital, para 
conferir  SOS  mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Soda inabilitadas licitantes que naci atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e ciffictiltem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
8.10. a proposta de pregos Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações a proposta inicial 
deverão  six  assinadas digitalments  slaves  de assinatura digital, para 
conferir aos masmoisautenticidade e Integrldada. 

6.11. „ Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejarn °misses, 
apresentem irregularidades. e  Malian  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 
10024/198.6. 24/02/2022 11:26:17 

• 
Canceladg.- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • • 
8.10. I  a proposta de preços Inicial e os 

de habilitação  *neap  ser anexados  concomitants  ao 
registro d4 proposta no  'Atoms,  as declarações e proposta inicial - 
deverão  *or  assinadas digitalmente  strives  de assinatura digital, para 
conferir ets mesmos autenticidade e Intwiclacie. 

8.11. Serio inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lk:dater*, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

24/02/2022 - 09:23:33 11,70 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10. -  .proposta de  preps  Inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  Midst  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

• ; conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11. Selo 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$.5.24/0212022 11:26:17 
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11,69 02.472.396/0002-86 - Grá:fica e Editora 
p 001044.4 44 ; • .• inetAllança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
- • - r a proposta de preços  Inlets;  e os j• 

, 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, 
apresentam 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007- ITEM 0330 - Ficha de encaminhamento lide O CE ST.  21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papal 75g, 100x1. 
' Data Valor CiNIPJ 1 ¡ Situação .  

, 23/02/2022 - 10:09:29 18,00 (proposta) 02.472.396/000-86 -  Grillo%  e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda i 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 es 
• 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26119 

23/02/2022 - 12:03:05 

23/02/2022 - 14:37:58 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 1 .926.598/0001-96 dOSTA I 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 • 
Lidtaterio, que discordem das Cláusulai e normas do Edital:  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação tenforme o  art.  24 do Decreto 

, 10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15 31 25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Rail:nundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022- 00:52:56 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08- MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 08:37:41 12,30 00.852.563/0001-08- MAURO SERGIO Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA, susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 08:44:05 12,29 02.472,396/0002.86. Garlic:a e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda . 6.10.   a proposta de preços inicial aos 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantet 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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12,24 02.472,398/0002-86 -  Graf!  e Editora 
Aliança Ltda 

• 
24/02/2022- 08:57:48 
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24/02/2022 - 08:53:55 

24/02/2022 - 08:55:13 

24/02/2022 - 08:53:32 12,25 03,930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 08:55:31 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS (TENS 
6.10.   a proposta d4pr&oe 
documentos de habilitação deverão ser anexad concoritént 
registro da proposta no sistema, as declarações e propinta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinaturkdigital, 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, ; 

• -30S 6.11. .,• Serão ineNlitadas licitantes rque  NW  atenderem es •  
exigencies  do presente Ednal e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultem Q andamento do Processo • 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando  
fore  do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5:24/02/2022 11:26:17.. • : 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. ,'•  a proposta de preços inicial aos 
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 a s mesmos autenllcidad,e integrldede. • 

. , 
6.11.Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem is 
exigência do presente, Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatóric4 que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/196.524/02/2022  12:26:19 I • 

t 
12,20 03.930.588/0001-00 ODIM SOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

, ALVES PEREIRA i 6.10.   a proposte de precos 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 a rt mesmos 'autenticidade e Integridade. ' 

8.11. ' Serer)  'Inabilitadas licitantes que não atenderem , 
exigência do presente Edital e semi Anexos, sejam omissas,: 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo • 
Licitatorio; que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

12,19 02.472.396/0002-86 -Gráfica e Editora Cancelado- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 8.10.   a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concornitante ao 
registro da proposta no  cisterns,  as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório,,que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

 

   

24/02/2022- 08:57:32 

24/02/2022 -08:57:40 

21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12,10 03.930.56610001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

12,09 02.472.396/0002-88 Grafi 
Aliança Ltda 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. j  a proposta de preços inicial e os 
documentes de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir ar mesmos autenticidade e integrldade. : 

. . 
8.11. : Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem ris  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

, , • 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10. l'  a proposta de preços inicial e os 
documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sat  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir ar mesmos autenticidadee integridade. 

. . , . . . • .. • . • • i .. . . 
6.11. . '. ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 .090307 12,00 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

1 i 
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24/02/2022 - 09:16:55 

24/02/2022 - 0917:15 

MILSOM 24/02/2022 - 09:12:41 11,85 03.930.566/000 -0 
ALVES PEREIRA 

. 24/02/2022 - 09:13:03 11,84 0/.472.398/000 -86- Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

11,99 01472.39a/0002-86 
Aliança Lida 

24/02/2022 - 09:05:34 

ca e Editora Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8,10. a proposta de preços Wildal 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

- • 
• 11,90 03.930,566/00Q-00 -00 nasom Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

ALVES PEREIRA 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 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 -09:05:47 11,89 02.472.39610002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 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. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e  SSW  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 

41 • 10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 ! 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 is 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 

, 10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

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 
10024/198,5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

8.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatótio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do; Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 • • ' " 

i • 
e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 

8.10,   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants so  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial  
clever*,  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 prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  

11,80 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

11,79 .472.396/ 
Aliança Ltda 
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• I 
• ,11,69 02.472.396/0002-86 l• (3 

Aliança Lida 

' 

'11 

18.48 (proposta) 40.182278/0001-41 - CORpORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

,.: • i• 

,;4 , , 4,  • 

!+1 .!•• !.!•,;., /1.'!! • '• !!!! 
24/02/2022  Ott  19:18 

;• 
4, ' • , ; ,•• 11,75 03.930.5036/0001-0010OI 

'* • '' ' • • ; " • ALVES PEREIRA : il 

; 

t I. 
i. • 

! 
• DESCUA,APRIMENTÕ .AOS fTENS:..r3I,' • 

8.10. ,  propoeta de  mews  Iniclete os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente  strut's  de assinatura digital, per 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11. Serão inabilltadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital a seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem irregularldades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatórlo, que discordem das Clausulas e normas do Eclital, estando 

•• • fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  ad.  24 do Decreto 
1, 10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 ! '1 , !, • 

11,74 02.472.396/000246 • Ed'  
Aliança  Ltda 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM; • • • '; . . 
, 8.10. j  a croposta de preçoa  initial  • os 

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

24/02/2022 - 09:19:33 

• ' • 

24/02/2022 - 09:23:38 

• 
24/02/20221  09:24;20 

11,70 

j 
6.11. . .'  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem  as 

; ,..„• I ludganclai do presents  Edital  e  seus Anexos, sejam omissas,  - 
.present  Irregularidades,  e  dificultem  o  andamento  do  Processo  

. - Licitatório qua  discordem das Cláusulas  e  normas  do  Edital. estando  

; 610001! :•0; ..3 101D;IM SOM - DESCUMPRIMENT ii O  AOS  !TENS: ; 

!” fore do previsto  de Impuonação confcrrne o art. 24 do  Decreto  
...• 10024/1 5 24V02/2022 12:28:19"- - '' .' " ! . 

03.930.58 

.  
i •  

ALVES PEREIRA 6.10. a  proposta  de prows iniaal e  os  
.. documentos  de  habilitação deverão ser anexados concomitante ao 

registro da proposta  no  sistema,  as  declarações  e  proposta inicial  
- . :, 

.1  
deverão  sir  assinadas digitalmente através  de  assinatura  digital,  para  
cont.&  aos mesmos autenticidade  e Integrldade. . 

6.11: I .  Serão Inabilitadas licitantes  qua  não atenderem  as 
ii exigênciai do  presente Edital  a  seus Anexos, sejam  °misses, .i i  

! I apresentem Irregularidades,  e  dificultem  o  andamento  do  Processo I 
:• Ucitattinot qua  discordem das Cláusulas  a  normas  do  Edital, estando  
I-  fora do  prazo previsto  de  impugnação  conform, 9 art gf; do Cecreto • ,'• .  i  ‘: 
'.. 10024/1 .5, 24/02/2022 11:26:17niVii 4;  'i  • ,1-3! 4,1i,i4"; • t  
i  , ! i,i i• i  • i i!..  • I . ! i,,  i'' i  ! ". '  i•  ''',-;! t I ''''' .: • l''' ' i  :: r ..i •, 

't 

-CESCUMPRIMENTOAO R EM: • 
6.10. a proposta de preços Inicial,  
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 

. registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  inlets'  
; deverão ser assinadas digitaimente através de assinatura digital, para 

conferir aos mesmos autenticidade a integridade. 

8.11. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório,  quo  discordem das Cláusulas e normas do Editei, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

LOTE 0007 -  ITEM 0331 -  Deciaracao de Comparecimento CEREST, 15 x 21 cm,  Imp.  lx0 cor, papel 75g, 100x1. 
Valor CNPJ Situação Data 

• 
12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 .Q 

ALVES PEREIRA 

I 
I 

; !•7  

• i t 

LSOM • 

!: 

22.00 (proposta) 13.928.598/0001-98 - R COSTA 
ALMEIDA 

18,00  (proposta)  02.472.396/0002-86 -  Gráfica  e Editors 
Aflame Ltda 

23'022022 - 00'291 

23/0212022 - 12 03 18 

23/02/2022 - 14:37:58 

23/02/2022 - 15:3125 

Ail portal de 

alkCIZIlit8A8 

Canceia99 -  DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. y  a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a15 mesmos autenticidade e Integridade. * 

• 
6.11. . Serão inabilltadas lidtantes que não atenderem de 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam misses. 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  all.  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

I 
Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

: 6.10. .  a proposta de preços inicial a os 
; documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
k registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 

deverão  see  as:thefts digitalmente atreves de assinatura digital, pare : 
.. conferir ar  rnearnos autenUcidade e Integridade.. j i•  i.I' ,. 
• ! . . 
' 6.11.' ' •1  'Serão inabilitades bcitantes que não atenderem es . • 
. • exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam °misses, 

, apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -tora do prazo de 
validade, de acordo  corn  o item 6.7 do  edits!. t 
6.1.3 -A) Qualificação Econornico-Financeint A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor  Oa  sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem Is 1  
exigencies  do  presents  Edital e seta Anexos, sejam omissas, ?. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo i 

Udtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 
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. 24/02/2022 - 08:44:07 

18,30 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ra rriuneo Nonato Cancelado- Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

8,00 (proposta) 00,852.563/000i-08 - MAIJR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

7,99 02.472.398/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10.   a proposta de  preps head  aos 

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 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

24/02/2022 - 08:53:41 7.90 03.930.56610001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 inabllitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultere o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  Conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ' 

24/02/2022 - 08:53:57 7,89 02.472,396/0002-86 - Gráfica e Editora 
A lança Ltda 

24/02/2022 - 08:55:09 7,80 03.900.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

' Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS [TENS: 
6.10.   a proposta de preços  bidet  aos 
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 
exigancias 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 conformes  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 08:55:37 

24/02/2022 - 08 57 43  

7,79 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10,   a proposta de preços inicial aos 

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 • 
exigénclas do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissat, • • , 

' apresentem Irregularidades, e diticultern o andamento do Processo • 
LIdtatõrio, que discordem das CláusulaS a normas do  Edda!,  estando 

, fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02f2022 11:26:17 

13,31 46.182.278/000 -41 - CO PORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

7,78 03.930.566/0001-00 -00 
ALVES PEREIRA 
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24102/2022 - 09:03:12 7,76 03.930.566/0001-00 .0DIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 09:03:25 e Edito 7,75 02.472.396(0002.86- Gráfi 
Nance Lida' 

7,74 03.930.566/0001-00  OD  M 
ALVES PEREIRA I 

. ' • 

24/02/2022 09:05:30 . 

7,73 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Lida 

24/02/2022 09:05:33 

24/02/2022 - 08:57:50 • 7,77 02.472,396/0002-86 t Grail e Ed1 o 
Allança Lida 

- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • • .. .. 
 a proposta de preços inicial a 

de habilitação deverao ser anexados concomitante a 
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  its  
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam Misses, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatárlo, que discordem das Clausulas e normas do  Eckel,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 • 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • • • • • : 
 a proposta de preços Inicial e os 

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

. . . . . . 
6,11. Serão inabilitadas licitantes que  Mao  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, prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

; 10024/195. 24/02/2022 11:26:17 . : • . • '  

Canceled.  DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • •• • . 
6.10. t ' • ,  a proposta de preços inicial coa 
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. 

I-  - 
6,11. i' 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  Edits!,  estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/222 12:26:19 . 

t DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . . . 
• , •  a Proposta de pregos inicial e os 

de habilitação deverão ser anexados concomitante  so  
registro d . proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. . . 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5, 24/02/2022 11:26:17 • . 

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. 

, . . , 
611. ' f, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Eddal 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 
10024/196.5 24/02/2022 12:26:19 •  

Canceled 
6.10, 
document  
registro  d  

Cancela 
8.10, 
documen 

LOTE 0008 - ITEM 0332 - Anamnese, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75F, 50x4, sendo as vias com impressões diferentes  CAPS  

Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:29 60,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 -  Gres  
Aliança Lida 

e Editora 

23/02/2022. 13:16:31. 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
docuinentoS 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  ads  mesmos autenticidade a Integridade, . 

8.11. • • Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentefh Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório: que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Sera()  Inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem g  andamento do Processo 
Licitatoriorque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

we portal de 

Imegsngs 
A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  tittps://validaarcalivo.portaldecompraspublicas.com.br  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 
Código verificador: 22A7AC 
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.6,114Unic  . 

ti
4
0 37ai  

di 0? 

23/02/2022 - 15.31.25 

23/02/2022 - 19.22.39 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

4L1 

Valor CNPJ " . 

Katai 01.472.396/000 -86- Gràl gdItOra 
A lança Ltda  

I 

12,40 (proposta) 03.930.566/000-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

MILSOM 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

• . 
I' • 4. .•JI: .  .. g . 

2977  " 
. (proposta) 4 182,278/000'141 CQRPORATIVA 

COMERCIO E SERVICOS 

ilonato 
: 

18,00 (p 

29,47 (proposta) 3.189.000/0001-66 - Ra 
Martins Brito 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3—A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos 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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 -00:56:20 22,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

LOTE  0008 - ITEM 0333-  Ficha  "Atendimento"i 21 x 30 Orn, ImP r, papal 75g, 100x1 CAPS III.. • 1x0 60 
SIttraollo' 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitant°  ao 
registro da proposta no sistema, as declaraybes 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 
1002.4/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 izio 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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26117 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — El ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1,3 —A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade. de acordo com o Item 6.7 do edital 
6,11. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e cfificultem o andamento do Processo 
Ucitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/1924/02f2022 11:57:52 I  

Waldo • - , 
, 

Cancelado - Descumprimento ao item 8,10 do Edital. As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

• 
Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 , 

ir 23/02/2022 - 15:31:25 

f: 23/02/2022 - 19:22:39 

; 24/02/2022 - 00:58:23 

Data 

23/02/2022 - 10.09:29 

23/02/2022 - 13:16:44 

23/02/2022 - 14:37:58  

15,00 (proposta) .852.563/000^-0$ - MA RO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

LOTE 0008 - ITEM 0334- Ficha Atendimento Muttiprotiesional. 21 x30 cm,  imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1 CAPSI,  CAPS AD, 
CAPS III. t' 
Data 

ma portal de 

1116Cggritt  

Valor CNPJ  

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://valiclaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 As 11:12:05. 
Código verificador: 22A7AC 
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23/02/2022 - 13:17:09 

23/02/2022 - 14:37:58 

• 

Cancelad0 - DESCUMPRIMENTO AO ITEM 
6.10. l'i 'a propcista  di  p 
documentps de habilitação deverão ser anexados  con  

proposta rio sistema, as declarações 0  pro  
assinadas digitalmente aliavas de assinatu 
mesmos autentickladt e integridadC,i! 

,

6.11. ' Serão irlabiiitadaa licitaiitas q—ue na0 atenderem is 
. 

exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejamemissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatódo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital,  *stand*  • 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 .• • , 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:  
6.10,   a proposta de preços Inicial coa 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

, I 
Cancelada - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . • , 
6.1.1 — E)LESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de  
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital.  
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

r 
I 

licitante. f 
i 

 a do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Sergio Inabilitadas licitantes  qua  não atenderem As  
exigências do presente Edital e  sous  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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

, 

23/02/2022 - 10:09:30 

23/02/2022 - 13:16:56 

23/02/2022- 14:37:68 

Válido 

24/02/2022 - 00:56:25 

LOTE 0008 - ITEM 0335 -  Fiala  de Atendimento MuMprofIsslonal Anotações, 21 x 30 cm,  imp.  1x1 cor, papel 75g, 504, sendo  
vies  com impressões diferencladas,  CAPS III.  
Data Valor CNPJ Situ/agile 

18,00  (proposta)  02,472.396/0002-86 Graf) 
Allança Ltda 

12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.928.59810001-96.R CO 
; ALMEIDA 

TA 

RATIV 
DA 

ndo  Non  to, Cancela - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
arcarão c4m todos o

s 
 custos decorrentes da obtenção apresentação 

doa docurfrentos 
para liabilltaçao, a proposta de preços inicial e os documentos de • 
habilitaçãoteverao 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERVICOS, 

I 1 
35.189.000/0001.66 ROT 
Martins Brito 

18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança 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 aas mesmos autenticidade a integridade. 

, , 
6.11. I, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriol.  que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforma o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5 24/02/2022 12:26:19 

l• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir as  mesmos autenticidade e integridade. 1 

, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigênclal do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, , 
apresentern Irregularidades, e dificultem a andamento do Processo 
Licitatóriol que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/0212022 11:26:17  

22,00 (proposta) 13.926.596/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
• 

ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualtricaçao Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que nitro atenderem is 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 10:09:30 

me portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarqUivo.porteldecompraspublicas,combr 
.....COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compres Publicas em 24/03/2022 is 11:12:05.  
EMS  PUBLICAS Código verificador: 22A7AC 

12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 
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Valor  CNN  

18,00 (proposta) 4.472.396/000 
Aliança Ltda 

-86 - Gráfica e Editora 

 

i il 
29,77 (proposta) 40.182.278/000 -41 - CORPORATIVA 

COMERCIO E SERVICO! LTDA 
1 

29,47 (proposta) 3k189.0001000-86 - Rairnundo Nonato 
Martins  Brno  

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, 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 declaraçóes e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

    

    

24/02/2022 - 00:5628  16,00 (proposta) 00.852563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

LOTE 0008 - ITEM 0338 - Ficha de notiflcaglioiconclusaci . SINAN, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, Impressão 1x0.  
Data 

23/02/2022 - 10:09:30 18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Valor CNPJ 

23/02/2022 - 13:17:20 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (proposta) 

Situação 

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 licitante que não atenderem As . 
eXiganclas do  presents  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 confonne o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10,   a proposta de pregos inicial aos 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/202215:38:05 

24/02/2022 - 00:56:39  15,00 (proposta) 130.852.563/0091-08 - MAJR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33'40 BRITO VIEIRA I 

LOTE 0008 - ITEM 0337- Boletim Produção Individualiza o  
AD, CAPS  Ill.  

' Data 
23/02/2022 - 10 09 30 

BPA 1,21 x 30 cm, imp. 1x0  cor, papel  75g, 100x1. CAPSI, CAPS 

Sltuaoao 

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  norms  do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 
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29,77 (proposta) 40.182.278/000141 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS URDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 - 14:37:58 0,70 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Data 

23/02/2022 - 10:09:30 

Valor ONP.I 

3,00 (proposta) 02.472.396/0002.8810 
Aliança Ltda • 

23/02/2022 - 13:17:46 0,29 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 

0,57 (proposta) 

0,56 (proposta) 

40.182.278/0001-41 rCOR 
COMERCIO E SERVICOS 

35.189.000/000146 t Rain! 
Martins Br/to i  

• 

ORATIV 
DA  

23/02/2022 - 13:17:34 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COSTA 
ALMEIDA 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM ISOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 00:56:41 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU() SERG 
BRITO VIEIRA 

Canceladia - DESCUMPRIMENTO AOS RENS: ' 't• 
6.10,   a proposta de preçosinicial e 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  Mid  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura „digital 
conferir a s mesmos autenticidade e Integridade, 

. i • r , r .,,iv,E•i,; ,,t-, ,.': .. .. . I 
6.11. . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As. • 
exigência do presente Edital e SetafAneXOS, sejaMOMISSas,--. .. 
apresente, inegulandades, e difict4tem,0 andaMento do Processo. : 
Licitatório que discordem das Cláusulas 6 normas 00 Scital, estando 
fora do p44z0prevtsto de  Impugn.* conform,  o art..24 do Decreto 

- 10024/198.5. 24/02/2022 11:2817,!:1T ', , ,••,.. ' ,4  It  ••1  ., • g . . • . • :' ,:- • . „ • . • • 
. Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
•', . 6,1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —tora do prazo de 

validada, de acordo com o item 6.7 do edital. ' 
6,1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Selo 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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto . 
10024/1824/02/2022 11:57:52 „ . • : . . 

i.
.
,_

.  ..  

Valid()  's - 

i, i • , 
. . , . . . 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do  Edits!,  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. 22/03/2022 15:36:05 " 

0 Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 • • 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

• 
LOTE  0008 - ITEM 0338- Callao de Agendamento, 21x15cm, Imp 1x1  cor, papel  150g, CAPS III. 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 1S:22:39 

Situação 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. a proposta de preços Inicial aos  
document,*  de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão spr assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir as mesmos autenticidade e Integridade.. .1. 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem rts 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e difictdtem 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  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 
100241196.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade,  he  acordo com o Item 6.7 do edital.' 
6.1.3 —4Qualificação 'EconOmico-Financeira: m.pertldito Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

• 

„. Válido F , 

„ • 
Cancelad Descumprimento ao Item 6.10 do  Edits],  As licitaates 
arcartio com todos oa custos decorrentes da obtenção e apresentação 
doe docurrientos • „ 
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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:56:44 0,50 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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339- Controle de 'Frequiricia Mensal de USUirios, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1,  CAPS  Ill. 
Valor ONPJ 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/000 -96- R COSTA 
ALMEIDA 

Otli  'Pc) 

v.. 
...... .Ç.. ,,... 

; <2  
0- ‘rLO  

AData 

' 44 23/02/2g 0 
1'. lii. :1  

23/02/2022 - 13:17:57 

23/02/2022 - 14.37.58 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:56:46  

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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  its  
exigências do  presents  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 nicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, ' 

sm. 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 enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartério distribuidor da sede do 

, licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6:7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0008 - ITEM 0340- EtIquetas Adeslvas PI Controle de MedIctictio Individual, 10,0x4,0 cm, 1x0cor, papel adesivo  CAPS  Ill.  
Data Valor CNPJ • 1 

23/02/2022 - 10:09:30 2,00 (proposta) 02.472.396/000 -.88 -Gr 
Aliança Lida  

Sltuagio • 

ca e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as dedaragtes e proposta nicial 
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 
Licitatórlo, que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:28:19 1 • 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10. a proposta de preços  Inds,  aos 
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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 13:16.58 - 0,49 (proposta) .930.566/000 
ALVES PEREI 
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23/02/2022 - 13:20:24 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Data 

23/02/2022 - 10:09:30 

Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 
Aliança Ltda 

ice e Edito p 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA 

SOM 

M Ult 

C?„,• 

v. 019  
23/02/2022 - 14:37:58 0,60 (proposta) 13.926.588/0001-96 R CO 

ALMEIDA 
TA Cancelad0 DESCUMPRIMENTO AOS ITEN 

6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do PI=  
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.1.3 — A) qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negati 
Falência Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7  des  
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  Ed tat,  estando 
fora do  pr  o previsto de Impugnação oonfonne o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 • 

23/02/2022 - 15:31;25 . 

23/02/2022 - 19.22.39 

24/02/2022 - 00:56:49 

9,57 (proposta) 40.182.278/0001-41 • COR RATIV I..  Valid°  ; 
COMERCIO E SERVICO$.,  OA  4, •:.;. .- 

0,86 (proposta) 35.189,000/0001-68 -  Refill  ndo Nona o Canceladó.- Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As fidtantes  
Marlins  Brito arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos  tie  
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. 22/03/2022 15:36:05 

0,60 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 18:33:40 : 

LOTE  0008- ITEM 0341 - Evolugao de Enfermagem/CAPS, 21 x 30 cm, Imp. 1x0 cc*,  papel  75g, 100x1 CAPSI, CAPS AD, CAPS 
III- 

Situação , 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10, ,   a proposta de preços inicial aos 
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 

sl conferir a s mesmos autenticidade e integridade. • • 

6.11. r  Serão inabilitadas licitantes  qua  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

CanceladO - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
6,10. 1r , 1 a proposta de preços inicial e os 
documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão s assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a s mesmos autenticidade e Integridade.. • E: . i .` '" .• 

• '‘.. • . . . 
6.11. . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigemciai do  presents  Edital e seus Anexos, seam,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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresenteh 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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 19:22:39 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS l4TDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -  Raining°  Nonato 
Martins Brito 

Cancelado- Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  Om  todos os custos decomsntes dabbtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:56:52 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 0 Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA I susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE  0005 - ITEM 0342 Evolucao MuMdlaciplInar/CAPS, 100X1 
CAPS AD, CAPS III. 
Data Valor CNPJ 

5g boo, fOrmato 20x30cm, Impressao 1x1 CAPS!,  

Situação  

Mil portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 13:20:38 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-98 - R COSTA 
ALMEIDA 

Regina 56 de 747 

O. CI 

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 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Clausulas e normas do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/108.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora cio prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1,3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15'31'25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CO PORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumphmento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:56:55 

LOTE 0008- ITEM 0343- Exame  Nalco  de Enfermagem, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1,  CAPS  Ill. 
: Valor , CikIPJ :, . ill Sttuação 

' 16,00 (proposta) 11472.396/0'  00 -86 - Grâlca k6ficira Cancelado - DESCOMPRIMENTO AO ITEM: . . .. 
1, 1iança Ltda 'il • • ' 

I 
1 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
I - 6.10.   a proposta de  prows  Inidal aos 

registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

0 - OD t 23/02/2022 - 13:20:51 .12,40 (proposta) 03.930.586/000 
ALVES PEREI  

6,11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
eidgências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

MILSOM 'Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
I • 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  staves  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 

• 

23/02/2022 - 14:37:58 Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 - E) ESPECIFICA ai).SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 8.7 do edital. 
6.1.3 -A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
10024/1824/02/2022 11:57:52 

• 

/va'ldsarquivo.portsldecompraspublicas.com.br 
casem 24/03/2022 es 11:12:05. 

1111.1 portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https 
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LOTE  0008 ITEM 0344 -1 Exame Palchilco, 21 x 30 cm, imp. 1x0.cor, pa 
Data •:,!. !Valor CNPJ ,1.1‘ 

23/02(2022- 16:09:30 16,00 (propOsta) 02.472.396/0002-86 Griti  
Aliança  Ltda 

23/02/2022 - 13:21:03 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022- 14'37'58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Nigina 591 de 747 

1:1 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.276/0001-41 - COR RATIV 
COMERCIO E SERVICOS DA , 

   

23/02/2022 - 1922:39 

24102/2022. 00:56:59  

• 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raim do Nonato ' Cancela 

i

'- Descumprimento ao Item 6.10 do  Edit  
Martins Brito; arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obten tação 

dos docurpentos H  para habilitação, a proposta de preços inicial e os docti. os ur4nt n  
habilitação deverão ser anexados . . 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta ipicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

, 
15,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 0  BERG  0 Canceladt

t
- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

BRITO VIEIRA susto por em 22/03/2022 15:33:40 • 

• 

I 75g, 100x1, CAPSI,  CAPS AD, CAPS  111.1: , • 
tqlT 

Cancelado! DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
6.10. ' ' ' a proposte de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e propoata inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. ; 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,: 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelada DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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, paia 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

. • 
8.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem As • 
exigências do presente Edital e  sews  Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórior  qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do priszo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5. 24/02(2022 11:28:17 ; 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade. de acordo com o Item 8.7 do edital. 
8.1.3 — A)Oualificasão Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fçra do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 

Serão inabilitadas licitantes que não atenderem do • 
'do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, , 

Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
que discordem das Cláusulas e normas do  Edda!,  estando 
o previste de impugnaçáodonfonne o  art.  24 do Decreto 

4/02/2022111:57:52 • • .1 • 
• 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 • 
. fora do  pr  
• 10024/19 

• • 
29,77 (propcista) 40.182178/0001:4; • COR ORATIVA Válido 

COMERCIO E SERVICOS LTDA • ; 
29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nona o Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital, As licitantes 

Martins Brito 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. 22/03/2022 15:38:05 

8.11. 
exigência 
apresent 
Licitatório 

24/02/2022.00:57:01 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAUNO SERG1O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto porfiem 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0008 - ITEM 0345. Ficha de Atendimento Familiar, 21 *30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1 CAPSI,  CAPS AD, CAPS  

Data Valor CNPJ 

23/02/2022 -10:09:30 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-88 -Grafictt e Edito 
Aliança Ltda 

Sltuaolio 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10. F  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 prezo previstó de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 .5 24/02/2022 12:26:19 ,  

lug  portai de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  rittris://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
.....,_COPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 
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23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.508/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Data 

23/02(2022 - 10:09:30 

Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 13:21:27 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - OC 
ALVES PEREIRA ' 

MILSOM 

t O- 
14 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 

ALVES PEREIRA  
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
fore  do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . • 
6,1.1 - E) ESPECIFICA e f) 7 SIMPLIFICADA -fora do prazo de , 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. - • .1 • ' 
6.1.3 - A) Qualificação EconDmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is  
exigencies  do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:57:04  

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado Descumprimento ao item 8.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15136:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE  0008 - ITEM 0348 -  Ficha  "Atenclimento/Vialta  Domiciliar,  21 x 30 cm, Imp. 1x0  cor,  papal 75g, 100x1, CAPS1, CAPS AD, 
CAPS III. 

22,00 (proposta) 13.926.598/000 -96 - R 
ALMEIDA 

Sltuagio 

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 licitenteis que não atenderem es 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissai, • .. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo : 
Licitatório, que discordem das Cláusulai e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Sergio 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24(02/2022 11:26:17 

OSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 -A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02Q022 11:57:52 

23/02/2022- 14:37:58 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:2239 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66- Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços  halal  aos documentos de • 
habilitação deverão ser anexados • 
concomitante ao registro da proposta nd sistema, as declarações e..).. 
proposta Inicial deverão ser assinadas '1 ' :.••1  , • • . • 
digitalmente através de assinatura digital, para  content'  aos inesmOs.  
autenticidade e integridade. 22/012022'15:38:05 

Página  592 de 747 

CI Ci MO portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site heal,  tvaliclaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
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12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 : 1321;44 

Data Valor CNPJ 
f 

23/02/2022 - 10:09:30 f 18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 • Gráfica e Edito 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.928.598/0001-98 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORpQRATIV 
COMERCIO E SERVICOS L DA 

23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - RaimL 
Martins Brito 

do Non to  

.: 
ily 

.111,,,,..,
:.zif  

i ,..  
LOTE  0008 - ITEM 0347 7  Formulido de  Encaminhamento  . Refeanda Contra RIferêncla, 21 x 30 cm, imp. 1x0  cor,  pape4  -- ' 
100x1, CAPSI, CAPS AD, CAPS III. 1  

24/02/2022 - 00:57:08 15,00 (proposta) 00.852,583/0001-08 -  MAUI°  SERG O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/032022 15:33:40 

Eltuaçao 
• •• 

Cancelad - DESCUMPRIMENTO AO ITEM:: • • 
6.10. 'a proposte de preços inlcial 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 s mesmos autenticidade e integridade. 

• 6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem as 
exigêncla do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentepi irregularidades, e dificultem o andamento do Processo , 
Llcltatõriol que discordem das Cláusulas f) normas do Edital, estando . 

) 02
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;
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4
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o 2
d T

: 
;9
1
; 

1
, ,oi
conforme 

0

971, 24 do Decreto 

• • .1. - •••••!„.;,..  
Canceled  - DESCUf!IPRIMENTC:i  ADS  ITENS.; . . 
8.10. .• • 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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordam das Cláusulas e normas do Edna', estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
8.1.3—A) Qualificação Economico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, tora do prazo de validade, de acordo como Item 8.7 do edital 
6.11. ., Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam Omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorld; que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19g4/0212022 11:57:52 , 

Válido 

CanceladO - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão CP111 todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos 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 
autenticidtde e integridade. 22/03/2022 15:38:05 • 

Cancela4 -  Empress nil°  cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 . . 

LOTE 0008- ITEM 0348- Formulárlo Para Troca de Plantão, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1,  CAPS III.  
Data 

23/02/2022 - 10:09:30 

23/02/2022 - 13:21:54 

Valor CNPJ  

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-88 - Gráfica e  Editors  Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 6.10,   a proposta de preços inicial aos 

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 
Licitarorio, que discordem das Cláusulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,40 (proposta) 03.930.588/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10. a proposta de preços inicial aos 

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 age mesmos autenticidade e integridade. 

t" 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
10024/198 5. 24102/2022 11:26:17 . 

Situação 
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22,00 (proposta) 23/02/2022 - 14:37:58 13.926.598/000 -96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 13:22:06 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 15:31.25 

23/02/2022 - 19.22.39 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

' • • . 
'29,77 (proposta) .182.278/000

:
41 C RPORATIVA Válido 

1 COMERCIO E ERVIOCIS LTDA . 

29,47 (proposta) 31189.000/0466 - Raimundo Nonato 
• • 

Martins Brito • I 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - Descumprtmento ao item 610 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 00:57:10 15,00 (proposta) 00.852.563/000 -08 - MAIJR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA j susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE  0008 - ITEM 0349-  Mapa  de  Controle  de  Sinais  Vitals, 21 x 30 cm, Imp. 1x0  cor, papel  75g, 100x1, CAPSi, CAPS AD, 
CAPS III. 
Data Valor CNPJ Situação 

23/02/2022 - 10:09:30 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Lida 6.10.   a proposta de  print's  Micel 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 
Licitatôno, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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. • • • j 

• • 
Serão inabilitadas licitantea que não atenderem As 

exigências do  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:2617 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e  Concordats  emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

' licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Sell()  inabilltadas 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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 16:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 40.182.276/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA  

29,47 (proposta) 35.189.000/0001.66 - Ralinundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do  Eckel,  As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0061-08 MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 00:57:15 

LOTE  0008 .- ITEM 0350 - E ¡ego de Material ‘Ox30 cm ap 76g  •ixti ear, papal 76g, 100x0. 
Situação s:  Data Valor CNPJ 

, 
MN portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no 

4 COtPRA8 Documento gerado eletronicamente nó Portal de  Con  
t PUBLICAS Código verificador; 22A7AC 

ite http %/validaarquivo.portaldecompraspublicas,com.br  
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23/02/2022 - 10:09:30 

  

16,00 (proposta) 02.472496/0002-86 Gráfica e Edito a 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 13:22:17 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14;37:58 22,00 (proposta) 13.928.598/0001-95 R CO 
ALMEIDA . , 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -Raimundo  Non  to 
Martins Brito 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

Cancelado - bescumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitante 
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 
autenticidre e integridade, 22/03/2022 15:36:05 

; 
O  Cancelado- Empresa não cumpriii a solicitação de composição de 

susto por Item 22/03/2022 15:33:40 - 

23/02/2022 - 13:22:29 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Data Valor CNPJ 

02.472.396/0002-86 
Aliança Ltda 

e Editora 23/02/2022 - 10:09:30 16,00 (proposta) 

CanceladO - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • .• , 
6.10; ,1\  a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  con  
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura  dig  alte 
conferir aos mesmos autenticidade e 

i, integridade. ' 1  • • - -. ., , . . .. • , 
6.11, b ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigência ti do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresenter irregularidades, e dific,i.dtem o andamento do Processo • 
Licitatorio que discordem das Clausulas e  norms  do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  omits-me o  art.  24 do Decreto • . 
10024/19.5 24/02/2022 12:26:19, , ,' • • 

, 
Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10. t , a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarastes e proposta inicial 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a s mesmos autenticidade e integridade. 

6.11, ' , Serão inabilitadas lic,(tantes que não atenderem  its  
exigência 'do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentepi Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicItatório que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previstsi de Impugnação conforme o  art:  24 'do Decreto 
100241195. 24/02/2022 11:26'17'  

Canceled  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:'.-  • . 
VI - E) ESPECIFICA  of)  - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. ' 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
Lidtatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando . 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 . 

icial  aos  
rite  

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:57:19 

LOTE  0008- ITEM 0351 -  Mapa Diário  de  Refeições,  21 x 30 cm, mp. 1x0  cor,  papal 75g, 100x1 CAPS', CAPS AD, CAPS III.  
Sltuasao 

Cancelact9 - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10. 1.1  a proposta de preços inicial e os 
documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro d4 proposta no sistema, as declarações e proposta inloial 
deverão 5êr assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

nferir  arts  mesmos autenticidade e Integridade. -;-'•', . 

• 6,11, Selo 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 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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; Sera()  inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/195.5. 24(02/2022 11:26:17 , 

CanceladO - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E).,ESPEC(FICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.1.3 - Aglualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. I Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatrio;, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/0212022 11:57:52 

 

23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

, . 
elidaarqu vo.portaldecorporaspublicas.com.br  

•  sem  24/03/2022 its 1112:05. • 

Página 595 de 747 

• El a 411111 portal de . A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://s 
sogPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publl 

MIR P BL1CAS Código verificador: 22A7A0, 



Data Valor CNPJ 

' 23/02/2022 - 10.09.30 16,00 (proposta) 62.472.396/0002-86 - Grielca e  Editors  
Aliança Ltda 

-96 R COSTA  

24/02/2022 - 00:57:21 

29.77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital,' As licitantes 
Martins Brito 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 a integridade. 22/03/202215:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de  
BRIT°  VIEIRA I susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0008 - ITEM 0352 - Medicação de Uso da Emergência . Controle da Farm:kola, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 759, 100x1, 
CAPSi,  CAPS AD, CAPS III.  

Situação 

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. Sark,  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 
10024/198.5 24/02/2022 12.26:19 

23/02/2022 14:37:58 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de preços inicial aos • 
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 
10024/198.5. 24/02(2022 11:28:17 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS' ITENS: . 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de . 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 — Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Editsl 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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 13:22:40 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

24/02/2022 - 00.57,23 

40.182.278/000 -41 - CO IPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

A.189.000/000158 - Ra nundo Nonato Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA s  

LOTE  0008.. ITEM 0353- Prescrlçáo  Médica,  21 x 30 cm, Imp. 1x1  cor, papel  75g, 100x1, CAPSI, CAPS AD, CAPS Ili.  
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:30 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Sltuattao 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10,   a proposta de preços inicial aos 
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 Mabilitadas licitante*  qua  não atendereM As  
ex  gericias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissae, 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

A autenticidade do documento pode  ark  verificada no  site  http /validaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
Documento gerado eletronicamente nd Portal de Contras  Nib  ices em 24/03/2022 es 11:12:05, 
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23/02/2022 - 13:23:04 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 '-ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

O  

Data Valor 

23/02/2022 - 10:09:30 38,00 (proposta) 

CNPJ 

02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 13:22:52 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 1 :$1:25 

23/02/2022: 19:22:39 

24/02/2022 - 00:57:33 

Un 

0013  
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 

• a proposta de p  get  inigkeos 
documentos de habilitação deverão ser anexados ncornit.inTe 

• registro da proposta no sistema, as declarações e p 'nicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinA 'tal, p 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade.. 

Whaes,  
6.11. r Selo inabilitadas licitantes  qua  não atenderem 
exigência$ do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

• LicItatórioque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art;  24 do Decreto 
10024/191,5, 24/02/2022 11:26:17 .. • • • • • 

A Cancelada - DESCUMPRIMENTO S ITENS: ' 
6.1,1 — E)(ESPECÍFICA e t) - SIMPLIFICADA fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital: 
6.1.3 — AyGualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência a Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. t  Sarno  Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório,  que discordem das Clausulas e narmas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10Q24/184/02/2022• 11:57:52 • •• • • • • • • .• • . ' 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 4cyR 
COMERCIO E SERVICOS, 

.. • • I ' 
29,47 (proposta) 35189,000/0001-66 4  Reim  

• , Martins  Onto  
dos documentos , 
para  habit  tação, 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 • 

12 40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

1  

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R CO 
ALMEIDA 

RAJIV ; .Valido 

do Nona o Cancelado,- Descumpiimento ao dam 6.10 do Edital. As icitantes 
• arcarão cOM todos oa custos deporrentes da obtenção e apresentação 

LOTE 0008 - ITEM 0354 - Projeto Terapêutico Singular  CAPS Ili,  21 x 30 cm ,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 50x3, sendo vias com 
conteúdos diferentes.  CAPS  Ill. 

Sltuar,ao I . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6,10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro dg proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
devereo  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir ai a mesmos autenticidade e Integridade. ' 

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 
exigênclai do  presents  Edital e  'sous  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 
10024/196.5 24/02/2022 12:26:19  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10: '  a proposta de preços inicial aos 
documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ao , 
registro daproposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade a Integridade. • • 

6,11. I Sere() Idabilitidas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

, fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/0212022 11:26:17 

23/02/2022 - 1437:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 -R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e 1) - SIMPLIFICADA fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3—A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

: licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes tare não atenderem es 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriorque discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22.39 

29,77 (proposta) 40.182.2780001-41 - CORPORATIV Válido 
COMERCIO E SERVICOS L1TDA , , ; 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ralm ndo  Non  to Cancelade - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilltac,,ão, a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Nolal deverão ser assinadas ' 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade, 22/03/2022 15:36:05 
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A0,1

ft  

c4, 

CC. 

15.00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA • susto por item 22/03/2022 15:33:40 

4/02/202 

a attisA  
tat15008 - ITEM 0355-  Protocolo Clinico  e  Diretrizes  Tara 
75g, 100x1, CAPS!, CAPS AD, CAPS Ili. 

cas . Esquizofrenia Refrataria, 21 x 30 cm,  imp.  1xi cor, papel 
I ' 

Valor CNPJ 
.1 

• 23/02/2022 - 1009:30 18,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - GrttCae Editora 
Aliança Ltda 

1 
12,40 (proposta) 03.930.566/000L0 -00 MILSOM 

ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:57:40 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
exiganclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

• Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24102/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA—fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do  edits]  
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, é dificuitern o andamento do Processo 

• Licitatório, que discordem das Clausulai e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de impugnação *forme o  art,  24 do, Decreto 
10024/1824/02/2022 11:57:52 

• 

23/02/2022 - 13:23:14 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (p oposta) 

29,47 (proposta) 

16,00 (proposta) 00.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

40.182.27810001-41 - CO PORATIVA  Valid°  
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

35.189.000/000 -66- Ra Mundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/202215:36:05 

-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
susto por item 22/03/2022 15:3340 

02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 10:09:30 18,00 (proposta) 

Data Valor dttiRi 

23/02/2022 13:23:25 
, . . 

12,40 (proposta) 0 .930.566/0001-00 -00 
• ALVES PEREIRA . 

MILSOM 
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LOTE 0008 - ITEM 0358 - Registro de Ações Ambulatoda de Saúde. Formulário da Atenção Psicossocial RAAS, 21 x 30 cm,  
Imp.  1x1 cor, papel 76g, 100x1, CAPSI,  CAPS AD, CAPS  II. 

Situação 

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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

• 
•• Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOSilTENS: •  

6.10, • •  a proposta de preços iniclal e os ' 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial 
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 Irregulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ,  

vs  portal da A autenticidade do documento pode ser verificada rio  site  https livalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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2200, (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 14:37:59 Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITEN 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A o Nega 'va 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distn sede 
licitante, fora do prazo de validade de acordo com o • ApitgOiaj,i A 
6.11, i` Serão inabilitadas licitantes que não atendererfes,  0 
exiganciaádo presente Edital e seus Anexos, sejam 
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 24/02f2022 11:57:52 

24/02/2022 - 00:57:44 

29,77 (proposta) 40.181278/0001-41 ',CORP RATIV Valido 
COMERCIO E SERVICOS ITDA • 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Ralm1pdo  Non  o• Canceladg:- Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito, arcarão  Om  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos docuMentos • • •i •-• . • , • • 
para habitação, 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,  pars  conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15.35.05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAU 9O  BERG  O Canceled 7 Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA . susto por Item 22/03/2022 15;33:40 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19.22.39 

• 
LOTE 0008. ITEM 0357 .; Relatório Diário de Atendimento MúltIproflssional, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1  CAPS  Ill. .• 
Data !• Valor  CNN  

23/02/2022 - 16:09:30 16,00 (propcista) 02.472.396/0002-86  it  Gráfica e Editor Cancelado DESCUMPRIMENTO AO ITEM; 
- Aliança Ltda • • 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 tis 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

• 
23/02/2022 - 13:23:46 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

ALVES PEREIRA . 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, f! Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exIgênciaa do presente Edital e seus Anexos', sejam omissas,: 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot,que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo Previsto de Impugnação conforme o  an.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

' 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 — E),ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A),Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6,11. Saito  inabilitadas licitantes  qua  não atenderem As 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam Omissas; ' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatóriot que discordem das Clausulas a normas do Edital, estando 
fora do prp.zo previstcl de Impugnação  conforms  o  art  24 ao Decreto 
10024119p4/0212022,11:57:52-.. • ' • • 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA'  Valid()  
COMERCIO E SERVICOS LIDA • 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-86 - Raimundo Nona o Cancelado Descumprimento soltem 6.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE Õ008- ITEM 0358 - Sistematizegao da Assistancla de Enfermagem, 21 x 30 cm ,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 504 , sendo vias 
de conteúdo diferentes  CAPS III.  

Data Valor CNPJ Sltuagao 

23/02/2022 - 15:31;25 ." 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:57:47 
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23/02/2022 13:24:00 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES POREI 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.59810001-96 R COSTA 
ALMEIDA 

29,47 (proposta) 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

31189.000/00048 - R  undo  Nonato 
Martins Brito 

15,00 (proposta) 24/02/2022 - 00:57:51 00.852.563/0001-08 MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

03. o  

\t. • 
• 

.I. • i* 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-88 - Gráfica e Editora 
Miança Ltda i 

23/02/2022 - 13:24:15 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

2200, (proposta) 1 t.926.598/0001-96 - R 
ALMEIDA ' 

OSTA 23/02/2022 - 14:37:59 
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O. CI 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.1.0, • 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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  of)  - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

. I 
Cancelado - Desetubprimento soltem 6,10 do Edital, AS licitantes • 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0008 - ITEM 0359- Servloo de Lavanda a, 100x1, eapel 
Data 

23/02/2022 - 10:09:30 

5g boo,  formato  20x30cm, impresstio IxO . CAPS AD. 
Sltuagão 

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.  pant  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que  nap  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

, Valor 

16,00 (proposta) 

CNPJ 

0.472.396/0O0-88 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ' 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 '-E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
LicItatiorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/1924/0212022 11:57:52  
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23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:57:54 

• 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 

COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.18.0001001-86. Raimundo Nona o Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, A 
Martins Brito i arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e 

dos documentos •••• 
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos 
habilitação deverão ser anexados • • •  
concomitants,  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas • i 
digitalmente através de assinatura digital. para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/0312022 15:36:05 • 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU 0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composiçLo de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15;33:40 

• 

LOTE 0008 - ITEM 0380 - Serviço de Lavanderia, 20 x 15 cm,  imp  1x0 cor, papel 75g, 100x1  CAPS  Ill. 
Data 1 . Valor  CNN  . . Situação • 

23/02/2022 - 100930 1200 (proposta) • 02.472.396/0002-86 Gráfio4 e Editora 
6
Ca
l
n
o
oe
. 
 lad  DESCUMPRIMENTO 'AO ITEM: • 

Aliança Ltda . I 'a  propoita de preços inicial e as 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir as mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. Serão inabilitadas licitantés  qua,  não atenderem és 
eqgências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório  qua  discordem das Clausulase normas do Edital, estando 
fora do  pram  previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 5 24/02)2022 12:26:19 : • . • • •I • 

23/02/2022 - 112429 • 8,96 (proposta) 03.930,566/0001-00r QD M SOM 3jj Canceladg DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
ALVES PFREIRA I 6.10. • 1.  • " 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. Saito  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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 ' 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA  —fore  do prazo de 

validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A)- Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida  perk)  cartório distribuidor da sede do 
licitante, tora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
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 
Licitatóric que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforrne o  art.  24 do Decreto 
10024/19 P4/02/2022 11:57:52 

7 , 

23/02/2022 - 15:31:25 • 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 

28,47 (proposta) 35.189.000/0001-56 1Raim4ndo Norlto Cancelado - Descpmprimento ao liem 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito I 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,  pars  conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 . • i 

I . 
24/02/2022 5,00 (proposta) 00.852.56310001-08 MAU9p SERG Q Cancelad;'. Empresa não cumpriu a solicitação composição de 

I • •II susto  pot  em 22/03/2022 15:33:40 ' 

• 
LOTE 0008 - ITEM 0381 - Termo de Alta a Pedido da FamIlla ou  Responsive!,  21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1,  CAPS  

Data Valor CNPJ Sltuaolio 

23/02/2022 - 10:09:30 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-88 - Gráfica e  Editors  Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: ' 
Aliança Ltda 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 
exigênciaado presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

COMERCIO E SERVICOS CTDA • 

23/02/2022 - 1922:39  

BRITO VIEIRA 
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22,00 (proposta) 13.926.598/000 
ALMEIDA 

96-R COSTA 

24/02/2022 - 00:58:02 

12,40 (proposta) .930.566J0001:00 
ALVES PEREIRA 

, 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: I 
8.10.   a proposta de  preps  Iniclal 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. 

- 
-• 

23/02/2022 - 14:37:59 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que ntio atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatbrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — Ej ESPECIFICA e f) -SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
LicItatOrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 40.18227810001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Válido 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:57:59 • • 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

'16,00 (prbposta) ' 01.852.58 T.-08 M RCi SERGIO 
BRITO VIEIRA .1, . 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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, 22/03/2022 15:36:05 

Ciiicelado - Erhpresa não cürnpriu a solicitaç,ão de cinteosiVici de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 !  

LOTE 0008- ITEM 0382- Roteiro para Anamnese  peg.  01, 100X1, papal 75g  boo,  formato 20x30cm, Impressáo lx1 •  CAPS AD.  
Data Valor CNPJ ' , . Situação , 

23/02/2022 - 10:09:30 16,00 (proposta) 02.472.396/000-86 - Gráfica e Editora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
Aliança Ltda 8.10.   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 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 13:24:56 

23/02/2022- 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-06 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/000'i-41 -CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/000 -68 - Ra Inundo Nonato 
Martins Br/to 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigências do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrio, que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e  Concordats  emitida pelo cartório distribuidor da sede &tr.;  
licitante, fora do praio de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão Inabilitadas licitantei que não atendererh 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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitarão, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/000 -08 - MAJR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 
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bco, 
;  
reato  20x30cm,  impressão  1x1 . CAPS AD 

' Sibus9A0 l' I 

Cancelade - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: • 
• 

6.10. i'  a proposta de preços inicial aos 
documentes de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sec  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aqs mesmos autenticidade e Integridade, 

6,11. / Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
i ' I 

exigência, do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresent Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo ec an  
Licitatório , que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando i 
fora do  pr  . o previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5 24/02/2022 12:26;19 • • . .. 

LOTE 0008 - ITEM 0384 7  Roteiro para Anamnese  peg.,  03, 100x1, papel 

Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09'30 18,00 (proposta) 02.472.396/0002-803 - Gráfica e Edito 
Aliança Ltda 

Pãgina 603 de 747 

: 11 
LOTE 0008 - ITEM 0383- Roteiro para Anamnese  peg.  02, 100x1 papel 75g bco, formato 20x3  ern,  impresstio 1X1 
Ill. • • 1 - s . • . .. . 

Data . , Valor ONPJ Situação . , . . . 
23/02/2022- 10:09:30 10,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora Cancelado. DESCUMPRIMENTO AO ITEM:  

Aliança Lida 6.10. '  a proposta de preços inicial coa 
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  
content'  aos mesmos autenticidade e Integridade. . • " 

6.11, ', Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem as 
exigériciaPdo  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

' apresentem irregularidades, e difiCultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas p normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OM  SOM '. • 
6
Ce
i
n
o
cel
, 
 adt- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: : 

, " ALVES PEREIRA i ' ' 'a proposta de preços inicial e os 
• documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 

registro (19 proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão  gar  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

• conferir aas mesmos 'autenticidade  ii  Integridade, . ., . 

6.11. .1 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório;, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

' fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/193.5, 24/02/2022 11:26:17  

23/02/2022. 14:37.59 22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96. R COSTA Cancelada - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6,1.1 — E)IESPEC(FICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

• validade, e acordo COM o Item 6.7 do edital. 
6.1,3 —A) 

— 

ire 

(Qualificação Econômico-FInancelre A) Certidão Negativa de 
Falência Concordata emitida peio cartório distribuidcir d de a se do . • 

i licitanta, do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do  edits!  - 
6,11, ' :,'i  Saito  irlaNlitadas licitantes que não atenderem As 
exigêncla do presen e 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 24/02/2022 11:57:52 . 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA- Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA • , 1. 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66. Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital, As licitantes „ 
Martins Brito areal* com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos • . 
para habilitação, a proposta de preços inicial coa 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. 22/03/2022 15:36:05 

23/02/2022 - 13:25:13 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022W 00:58:04 16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08. MAURO SERG 
BRITO VIEIRA , 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
Susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 13:25:25 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA . 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 
Ucitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

leg  si;ali
p
t
Rmit 
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• Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 30,00 (proposta) 0/.472.398/00di86 - 6 
Allança Ltda ' 

Ca e Editora 

23/02/2022 - 13:25:37 

.4 

1,26 (proposta) 03.930.566/000 ;00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 0,60 (proposta) 16.926.698/0001.96- R COSTA 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 00:58:13 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o  !tern  6.7 do edital. 
6.1,3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 00:58:06 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 -41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

16,00 (proposta) 00.852.563(0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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, 22/03/202216:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0008- ITEM 0365- Protocolo de Avaliação e Monitorização NutrIcional, papel 75g  boo,  formato 20x30cm, impressão 1x1, 
igs com 4 folhas (pgs, 1, 2, 3, 4, .  CAPS AD).  

Situação 

Cancelado •- DESCUMPRIMENTO AO ITEM: :••:•• • • 6.10.1   a proposta preços 'Mc  al  e os 
.documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
. registro da proposta no sistema, as declarações e proposta niclal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas lidtanteS 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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços iniclal aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. Serão habilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  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 
10024/198.5. 24/02/202211:26:17 

• 23/02/2022.- 5•31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 4 .182.278/00041 -Cd 
• COMERCIO E SRVICO 

29,47 (proposta) 3.189.000(0001.66 'Re 
Martins  Onto  

26,00 (proposta) 0&852.563/00408 - MA RO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econdmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52  

Valid°  

Cancelado - Descumprimento ao item 810 do Edital, As licitantes. • 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/202215:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 ,1 

PORATIVA 
LTDA . 

undo  Nonato 

• 

LOTE 0008 - ITEM 0388 - Controle de consultas Multipro  
CAPS AD.  
Data Valor CNPJ 

I, 100x1,0 papel 75g bco, formato 20x30cm, Impressão 1x1. 

Situação 

porte) de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httpellvalidaarquivo.portaldecompraspublicaecom,br 
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23/02/2022 - 13:26:01 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 

iVi I 11  ,- 

44> 
"04 

5. 

23/02/2022- 19:09:30 . 

23/02/2022 - 13:25:49 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022-15:3125 
1  

23/02/2022 - 16:22:39 

24/02/2022 - 00:58:16 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 Gráflc e Edi ore  Canceled.  DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 0, 
; • 1/lança Ltda • ,• 6.10, 

a mP 
I II os 

vI documen de  habit  açao deverãosperansetaxa itente ao 
'• registro d proposta ro sistema, as declarações e inicial 
• deverão se r assinadas digitalmente  Waves  de assinatu • 

conferir aos mesmos 'autenticidade e integridade. • • aes • . 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
ALVES PEREIRA a proposta de preços iniciai e os 

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

• 
V. 

6,11, Sera()  inabilitadas licitantes qtpi não atenderem as 
• exigências do  presents  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 
10024/145. 24/02/2022 11:26:17 .;i 

• 
22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R CO TA Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

• . ALMEIDA 6.1.1 — ESESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, acordo com o Rem 6.7 do editat 
6.1.3 — AyQualificaçao Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
Licitatórioj que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/194/02/2022 11:57:52 . 

ORATIVA,  Waldo  
DA ' 

. - . 
do Nona o Cancelad -.Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, Ai licitantes 

. . . . 

arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtençade 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

29.77 (proposta) 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERVICO 

29,47 (proposta) 35.189.060/0001.66 •• Raim 
Martins Brito • 

LOTE 0008 - ITEM 0387 - .Declaração de Desligamento do Programa Terap8utico, 100X1, papel 75g bco, formato 20x30cm, 
Impressão lx0  CAPS AD  

23/02/2022 - 10:09:30 

Data Valor CNPJ 

16,60 (proposta) 02.472.396/0002-86  -Gráfica  e Editors  
Aliança Ltda 

SItuaçao , 

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  acts  mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigência; do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório;,  que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 sar assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a s mesmos 'autenticidade e Integridade. ' 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigenciai,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 

' 10024/198.5. 24/0212022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Lidtatório,  cue  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

ma portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  littps://validaarcifivo.portaldecompraspublicas,combr 
...COIPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/93/2022  its  11:12:05. 

P  MICAS  Código verificador: 22A7AC 

Pagina  605 de 747 

CI 0 



Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CCRPORAT IVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA • 

29,47 (proposta) 35.189.000/000 - Ra  Pound()  Nonato 
Martins  Onto  

15.00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 00:58:19 

. 23/02/2022 - 13:26:17 12,40 (proposta) O.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Data Valor CNN 

• 23/02/2022 - 10:0930 16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Allança Ltda 

LOTE 0008 - ITEM 0388 - Mapa de Internação, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30crn, Impressão lx0 . CAPSI,  CAPS AD, 
CAPS  Ill. 
Data 

23/02/2022 - 10:09:30 

Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02,472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Situação 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

8.11. Serão lnabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificulterri o andamento do Processo 
LicItatório, que discordem das Cláusulai e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 

• 10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 ' 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de  preps  inicial aos 
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. Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

' Licitatdrio, que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 . 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

24/02/2022 - 00:58:22 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados . 
Concornitante 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, 22/03/202215:36:05 

• 
15,00 (proposta) 0Ó.852,683/000"-06 - MA JR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de  

BRIT°  VIEIRA  Ii susto por item =03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

LOTE 0008 - ITEM 0369 - Declaração Medica, 100x1,  pa el  75g bco, formato 20x30cm, Impressão 1)(0 .  CAPS AD.  
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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,  seism  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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19  
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23/02/2022 - 13:26:30 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Candeladg ElESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10. f, a proposta de 
• documentps de habilitação deverão ser anexado 
• registro d4 proposta no sisteme, as declarações e  
clever-A°  sr  assinadas digitalmente através de assumiu 

.conferir ais  mesmasautenticidade e integridade.. 
• . • . • : . • • • • . • ...T. 

6.11. • Serão inabilitadas licliantes que não atenderem  die  • . 
exigenciat do presente Edital e seus Anexoi, sefarnqinissas,' '• • • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade,.de acordo com o Item 6.7 do edital 
6,11. 1, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022- 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATlV4v Válido 
COMERCIO E SER VICOS IJIDA 

23/02/2022 - 19:2239 

24/02/2022 - 00:58:24 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA  

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes 
arcarão  cam  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. 22/03/2022 15:36:05 

O SERG O CanceladO - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 . 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -  Reim  
Martins Brito 

LOTE 0008 7 ITEM 0370 4 Projeto Terapautico Singular . folha 01, 00x1 papel 75g bco, formato 20x30cm. Imprettaio 1x0. 
CAPS AD..;" • • • 

23/02/2022 - 10:09:30 

Data Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

Manila! 
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 es 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processa 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/198.524/02/2022 12:26:19 

23/02/2022 - 13:26:41 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

12,40 (proposta) Cancelada- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  sex  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aça mesmos autenticidade e Integridade. 

, 
6,11.. Serão Inabilitadas licitantes que nlão atenderem es. 
exigência a do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriol' que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 , 

Cancelada - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 — EYESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A),Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência a Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Seam  inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigência, do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apreaentejn Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do  pr  o previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/194/02I202211:57:52 .• • • . . . 

• 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA. Válido 

• COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-68 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins  Onto • arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
• para habilitação, a proposta de Preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 . 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R CO TA 
ALMEIDA 

I' 

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.poitalckacompraspublicas.com.br  
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23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96- R COSTA 
ALMEIDA 

Pagina 608 de 747 

tL-E1 

15.00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MALIRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA • • • • susto por item 22/03/2022 15:33:40 

EM 0371 - Projeto Terapêutico singular . folha 02, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, impresatio 1x0.  CAPS  
• 

Data' 

23/02/2022 - 10:09:30 

Valor CNPJ 

16,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 - Gráfica e Editora 
Aliança Ltda 

23/02/2022 - 13:26:54 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Sltuação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO (TEM: 
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 
10024/198.5 24/02/2022 12:26:19 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços  initial  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 mesmoi 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6,1.3 — A) Qualificação Econamico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

• licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 8.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 1922:39 

24/02/2022 - 00:58:29 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins  Onto  • 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 declaraçêes e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0008 - ITEM 0372 Projeto Terapautico•iingular . bilha 0 , 106(1, papel 75g bco, formato 20x30citi, Impressão 1x0.  CAPS 
AD.,  i ; • • 

• ;I• 23/02/2022 - 13:31A1 

Data 

f 23/02/2022 - 1009:30 

I Valor CNPJ 
1 1 

16,00  (proposta)  02.472.398/0002-86 - Or 
Allança Ltda 
.1 

12,40 (proposta) 01 .930.566/0001-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

• •  

Moe*  

itora Cancelado - DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
8.10,   a proposta de pregos inicial aos 
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 

, Lidtatório, que discordem das ClausulaS e normas do Ecfital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.52410212022 12:26:19 ' 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
100241198.5.24/0212022 11:26:17 

11. portal de A autenticidade da documento pode ser verificada no  site  https &alidaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
CO S Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  PC.14  Gas ern  24/03/2022 as 11:12:05. . 
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23/02/2022 - 14:3759 22 00 (proposta) 11926.598/0001-96 R CO 
ALMEIDA 

TA CanceladO - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1,1 — E) ESPECIFICA e 1) SIMPLIFICADA fora o p; .ajo de 

• validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
• 6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidil tiva e 

Falência Concordata emitida pelo cartório distribuidor da s 
licitante.  fa  do praz( de validade, de  sword°  com o item 8.7 do. 
6.11, . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As' 
exigêncla 'do  presents  Edital e se* Anexos, sejam omissas, • 
apresentajn Irregularidades e dificultim'o andamento do Processo '• 
Licitatónol que discordem das (lausulas e normas do Edtal, estando 
fora do  pr  ' o previski de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 4/02/2022 1157:52 r.-1"  
Válido 23/02/2022 - 15:31:25 

24/02/2022 - 0058:33 

23/02/2022 - 19:22,39 , 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORAT VA' 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

35.189.000/0001-66 - Raimundo Nona o 
Martins Brito 

29,47 (proposta) 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

Cancelado Descumprimento ao item 8,10 do Edital, As idtantes 
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. 22/03/2022 15:38:05 • 

. . : 
Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto porttern 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 1331:53 

LOTE 0008- ITEM 0373- Notific.aclio de Receita B Azul B, 50x1 papal", 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 10:09:30 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00  OD  M 
ALVES PEREIRA 

10,00 (proposta) 02.472.396/0002-86 
Aliança Lida 

a  

Situação 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AO ITEM: 
6.10.   a proposta da preços inicial e os 
documentos d habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão sor assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aOs mesmos 'autenticidade e integridade, 

V. • 
6.11. t' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigênciaS do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriol que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 Po Decreto 
10024/198.5 24/02/2022 1226:19 

Can
lo

ce
, 

-
.
DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

6 
• 

• • -a proposta de preços Inicial soa 
• • • 

documentOs de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta tio 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  presents  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  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

formato 10x25cm, impresstio 1x0. 

23/02/2022- 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.$98/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigências do  presents Edits]  e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57.52 

' 24/02/2022.00:58:37 

23/02/2022 - 19:22:39 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPCRATIV4i Válido 
COMERCIO E SERVICOSLITDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/(7001-66 7 Raim ndo Nonato 
Martins  Onto 1 

6,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAURO SERG 
BRITO VIEIRA II 

CanceladO - DescumOrimento ao item 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:38.05 

Canceladii-  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE  0009 - ITEM 0374 -  Termo  de  Responsabilidade,  100x1, pa 
AD, CAPS HI. 
Data • Valor CNPJ 

5g bcoi format° 20x3Oon, IMpressao 1x0 , CAPS!, cAps  

Situação 

min portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://valldaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
77"...,COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 es 1112:05. 
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12,40 (proposta) 6.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

MILSOM 

Data 

23/02/2022 13:32:36 

' 1  Valor 61.4PJ I 

12,40 (proposta) 01.930,566/0001-00 -  OD  
ALVES PEREIRA I 

1 , 

23/02/2022 - 14:37.50 22,00 (proposta) .928.598/0001-96 - R 
ALMEIDA 

Página 610 de 747 
. • -• 

portal de A autenticidade do documento pode sjr verificada nO  site  h
•
ttp 
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Inn  PUBLICAS Código verificador: 22ATAC 
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loss em 24/03/2022 as 11:12:05. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1,1 — Ej ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
FalOnda e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  Edital e seta Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo : 
Licitatório, que discordem das Clausulas e minas do Edital estando • 
fora da prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto • 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

• 
23/02/2022- 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41  -CC  RPORATIVA Válido 

COMERCIO E SERVICOB LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Rallnundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

00.852.563'000',-08 - MAIIRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/031202215:33:40 

06.852.563/000-08 - MAJRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22103/2022 15:33140 

40.182278/000 -41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

03.930.568/0001-00 -00 MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
ALVES PEREIRA 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  presents  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 
10024/198.6.24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0009 -ITEM 0375- Declaractio  Oars  paClente 20x30 cm a 756 13(0 cores . CAPSI Infantil. 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:03:07 15,00 (proposta) 

24/02/2022 - 09:05:07 12,30 

24/02/2022 - 09:05:15 21,43 

24/02/2022 - 09:11:08 12,20 

• Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 I 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. 
6.1,3 —A) Qualificação Econômico-Financeiro: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

O 

23/02/2022 - 15:31:25 , 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 



St, 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 -• 01:03:10 

4/0 
• • - 

24/02/2022 - 05:49 
• • " ' :'• 

24/02/2022 - 09:11:12 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-86 Rairn 
Martins Brito ; 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAU 
BRITO VIEIRA i 

* 12,30 00.852.563/0001.08 MA 
' . BRITO VIEIRA , 

! 2.1,43 40.182.278/0001-411C012 RATh/ 
COMERCIO E SERVIC061 L.TDA 

12,20 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA • 

'Canceia4. Descumprimento ao Item 6.10 do  Edit  
arcarão cQm todos os custos decorrentes da obt e 
dos documentos • . . I • 
pare habilitação, a proposta de preços Inicial e os docu tos* 
habilitar,e0 deverão ser anexados . 
concomitante ao reglstro da proposta no sistema, as dedaraçõe 
proposta  biota'  devote°  ear  assinadas ! 
digitalmente através do eminakini digital, para conferir aos ITISM103 

I , autenticidide a integrldada: 22/03/2022 1538:05

•  

•  
IL I • I. • L: L '' ithfiri'L '•"' ' ' • ,  

Cancel  -  Empress  nao Cumpriti a adicitação de composição de , 
i Austo por  am 022 16:33:40 a

v
¡i)1( r.k. I j.--7..V.1'!-';114-' ' 

,. :i . i: ..g • „i...i.'4,ii ,,-, : • t , ,1 
E neoL  curnprIÚ a tiolicitrição 4 corripósição.de.• ,, 4 't,i 

em 22/03/2022 15:33:40 iL L'L" 4 1.44:,41.1.:4:...,1'i- 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS [TENS: • 
6.10. apropostadepreçoslniclaleos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sisteme; as declarações e proposta inicial  
dame*  ter assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir Dos mesmos autenticidade • integridade..  

• 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is .  
exigencies  do presente Eddal e seus Anexos, saiam omissas,' . 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio; que dIscordem das Clausulas e normas do Edtat estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

susto por , • 
Válido 

LOTE 0009 -  ITEM 0378 -  Declaração de acompanhante 20x30 cM ap 75g 1x0 cores . CAPSI Infantil. 

23,C272022 -133248 

Data Valor CNPJ 

12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA 

SOM 

23102/2022 .14 3159 
' 1 , •,0` 

22,00 (proposta) 13.926.598/000146L Fi  COP  
, ALMEIDA ' 1 1 

: 0.1 
, 1  

23/02/2022- 15:31:25 

23/02/2022- 19:22:39 

24K)2/2022 - 010313 

24/02/2022 -09:05:16 

24/02/2022 - 09:05:58 

24/02/2022 - 09:11:15 

29,77 (proposta) 40.18227810001-41 - CORPORATIVA!  
COMERCIO E SERVICOS LIDA , 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66- Raimundo Nonato 
Martins Brito . 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 •  MAUI()  SER10 
BRITO VIEIRA 1 

12.30 00.852.66310001-08. MAUIQ SERGIO 
BRITO VIEIRA 

• 
! • 

21,43 40.182.278/0001-41 CORPIORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS liTDA 

12,20 03.930.56610001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

I Situação li 

Cancelado'. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
6.10. I ,  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concornItante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente  Beeves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. !. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigencJai do presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas, 
apresantarn irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioi que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prizo previsto de Impugnação conforma o  art.  24 do Decreto 

6.1.1 — pi  SPECIFICA et)-SImPLIFICADA fora  ¡I'd
, 
 prazo de • 

10024/195. 24/02/2022 112817 ',''' . ' ' ' • -'"' 

Cancela '. DESCUMPRIMENTO AO S ITENS: L . . .L . 

validade,  go  acordo com o Rani 8.7 do  east  •.1-•, ' L'  
6.1.3 —  Apiluallticaçao Econemico-Financeira: A) Cert.  idão Negativa de . 
Falência si Concordata emlilda pelo cartório distribuidor da sede do 
licitanta, fora do  maw  de validade,  Mt  acordo COT o item 6.7 do edital 
6.11. Saab  inabilitadas  Reliant.*  que Mo atenderem As  
exigencies  do presente  Edda'  a seus Anexos, sajam omissas, 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem dos Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  .it.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 • 

Válido . L  

Cancelado - Descumprimartio  so Nam  6.10 do Edital. As licitantas  
=Oft  OOM SOdOS OS  COWS  decorrentes da obtenção e apresentação . 
dos documentos 
par* hablitação, a proposta de preços Inicial e os documentos de 
habilltaçãO OWASSO 110f anexados  
concomitant*  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Ifidel deverão ser assinadas 
digitalmarde  agaves  de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidada • integridade. 22/03/202215:36:06 

Cancale4. Empresa não cumpriu a soli:Karlin de composigio da 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 . • • • • 

Cancelado- Empresa não compriu a sollodaglid de Composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 • . .  

Valid° .••1' • -• - 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
tio. a proposta de preços Inicial e os  
documents*  de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações a proposta Inicial 
deverão  ear  assinadas digitalmente através de assinatura digital. para 

6.11. • • Sere° Inabilitadas licitantes que  NW  atenderem às 

conferir as mesmos autenticidade e Integridade. 

exidandat do  presents  Edital e seus Anexos, stijarn omissas; 
apresenter Irrogularidadas; dificultem o andamento do  Processo 
Lidtatório que discordem  cars  Cláusulas • normas do Edital, estendo 
fora do prazo provisto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

; 

LOTE 0009 -  ITEM 0377 -  Exame tisico de enfermagem 20x30 cm ap 75g 1x0 cores . CAPSI Infantli. 

porrnl ne A autenticidade do documento pode ser venficada no  site  https://validaarquivo.portaidecompraspublizas.com.br  
..,,C01k4PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  Públicas em 24/03/2022  be  11:12:05. 
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22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA , 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35,189.000!0001-66 - Raimundo Nonato 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852,563/0001-08 - MALMO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12,20 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022- 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:03:16 

24/02/2022 - 09:05:20 

24/02/2022 - 09:06:07 

24/02/2022 - 09:11:19 

Data 

23/02/2022 - 13:33:11 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 6.930.566/00011-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Válido 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 15:31:25 

. . 
i;  mum  portal de 

. 
A autenticidade do documento pode ser Verificada nó  site  https 

. 

•  COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compres  POP  
PUBLICAS Código venficador: 22A7AC 

• 

. I 
fiva idaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
cas em 24/03/2022 tis 11:12:05. 
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Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 A) Qualificeção Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  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 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancerado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33140 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
exigencies  do  presents  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.  
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • 

Valor CNPJ 
, 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 

\ ALVES PEREIRA 

LOTE 0009 - ITEM 0378 - SIstematIzaglio da aitslstancla e enfermagem saúde mental 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, 
impresstio 1x1.  CAPS  Infant11..  

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial aos 
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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtattrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforma o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 



Data 

23/02/2022 - 13:33:22 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

Valor CNPJ 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA • 23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-56 - Ralm 
, Martins Brito ' • ' 

24/02/2022 - 09:05:25 

24/92/2 22 :06:14 • 

24/02/2022 09:11:24 

24/02/2022- 01:03:19 18,00 (proposta) 

12,30 

• 21,43 

12,20 

00.852.563/0001-08 . MAU 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08  MAW  
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO .E SERVIC 

lei 
03.930.506/0001-00 
ALVES PEREIRA , 

• 
do No to  Canceled  Descump' nmento ao item 6.10 do EdItal A tante 

arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obten resenteção 
doe documentos • • • ''; • ' 
pare habiljtaglio, a proposta de preços  Mid&  e os de 
habiliteçap deverão ser anexados, •  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as decl 
proposta inidal deverão ser assinadas • - 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mes 
autenticidrde e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

O SERG O Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por pem 22/03/2022 15:33:40 . 1, • • • • 

o Cancela . Empresa não OumpriU a Solicitailio de composição de 
susto por em 22/03/2022 153349 .4 • 

.Valido 

CanceIa4. DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS:, -; 
6.10, • I  a proposta de preços nicial aos 
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 
10024198.5. 24/02/2022 11:26117 ' 

SERG 
• .• 

LOTE 0009 - ITEM 0379 - Dados do paciente 20x30 cm ap 75g 1x0 cores  

24/02/2022 - 01:0311 

24/02/2022 -09:05:31 

24/02/2022 - 09:06:27 

24/02/2022 - 09: 11:34 

il 
I 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAUF 0 SERGIO 
BRITO VIEIRA 

l 

00.852.563/0001-08- MAUT SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIV 
COMERCIO E SER VICOS IDA , 

12,20 03.930.568/0001-00 -  OM  LSOM 
ALVES PEREIRA 

12,30 

CAPS intantil. 
Situagto , . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. 11  a proposta de preços inicial e os 
documantbs 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  ace  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 
10024/188.5.24/02/2022 11:26:17 

f 
Cancelad0 - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.1.1— E),ESPECIFICA e f) -SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, d

c
e
l 
 acordo com o Item 6.7 do edital. . • 

6.1.3 — Ah. ualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência 4  Concordats  emitida pelo  candid°  distribuidor da sede do 
licitante. fsira do  prep  de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital ' 
8,11.. • • ....• Serão Inabilitadasticitantes que,n110 atenderem is.. • ,• 

- exigência do presente Edital a seus Anexos, sejam omIssas,, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 
Ucitatorio; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de  preps aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por jtem 22/03/2022 15:33:40 ' 

Valido 

Canceladp DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10, f  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. 

Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem âs 
exigências do  presents  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 prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24d0 Decreto 
10024/19.5.24/02/2022 11:28:17 .. • • • • ; 

I  
LOTE  0009 - ITEM 0380 - Recelta de  cor amarela  A 50x1 pap017 g tomato 10x25cm, impressio 1x0 CAPS!, CAPS AD, CAPS  
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23/02/2022 - 14:37:59 , 
I • 

22,00 (proposta) 1.926.98/0001-96 - R COSTA I 
MEIDA , 

PORATIVA 
LTbA' 

Válido 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão  set  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 
10024/198.5,24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:  
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  SIMPLIFICADA — fora do prazo de • 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital.. . 
6.1.3 — A) Qualificação EconOmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 - CO PORATIVA 
COMERCIO E S RVICOS LIDA 

29,47 (pijoposia) 3.t.189.000/000 -66 - Ralmundo Nonato 
Martins Brito 

15,00 (proposta) 00.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852,563(0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12.20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 810 do Edital, 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, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de ' 
susto por item 22/03/2022 15:33.40 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Inabilltadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Ariexos, 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:03:23 

24/02/2022 - 09:05:37 

24/02/2022 - 09:06:35 

24/02/2022 - 09:11:39 

LOTE 0009 - ITEM 0381 - Entrevista de acolhimento 20x30 cm ap 75g 1x1 cores .  CAPS Intend!.  
Data 

2310212022- 13:33:46 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 0.930.5661000-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

miLsom 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:25 
, 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - C 
CDMERCIO E SERVIC 

" 
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29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - RaimL 
Martins Brito 

16,00 (proposta) 00.852.583/0001-05 - MAU 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 • COR 
COMERCIO E SERVICOS 

12,20 03.930.566/0001-00 • ODIM 
ALVES PEREIRA 

j 

23/02/2022- 19:22:39 

24/02/2022 - 01:03:27 

24/02/2022 - 09:05:41 

24/02/2022 - 09:06:42 

24/02/2022 - 09:11:44' 

r • 

ndo Nonato Cancelado Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e 
dos documentos , 
para habilltação, a proposta de preços inicial e os documen 
habilitaçãO'deverão ser anexados . 
concomitinte ao registro da proposta no sistema, as declaraçõe 
proposta 
digitalme através de assinatura digital, para conferir aos mesmos i

tticial deverão ser assinadas . 

autenticidade e integridade. 22/03/2022 1538:05 -'• • 
§ 

Cancelado". Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelada". Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

• • • • 
Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: . 
6.10. J  a proposta de preços Inicial aos 
documentps de habilitaceo deverão ser anexadop  concomitants  
registro de proposta no sistemai, as declarações e proposta inicial • •, 
.deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura 'digital, pare • 
,conferlr aeis rnesmoslautenticidade e integridade,:::,,;(:11.,!. • 

• • • • • • . 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 

. exigênclas 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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 • 

SERG 

O SERGO 

ORATIV 
DA 

SOM 

LOTE 0009 - ITEM 0382 - Projeto terapêutico singular  CAPS'  20x30 cm ap 75g lx0 cores. 
I Sltuação 

, . . • , 
Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . 

 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. , j Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As.  ‘ 
eidgênclaS do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentern irregularldades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatoriotque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5, 24102/2022 11:26:17 

#' . I - •, . 
Cancelado'. DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.1.1 — E) :ESPEC(FICA e?) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital: 
6.1.3 — A);Clualificaçao Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de  
Palencia It  Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

I. . 
licitante. Ira do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigênciaa do presente Eddal e seus Anexos, sejam omissas, , 

. , . apresantepi irregularidades, e dificultem,o andamento do Processo 
„ • LicItatórlol que discordem as Clausulas e normas do Edital, estando 

fora do p o previstc) de Impugnação  'conforms  o  art  24.do Decreto 
10024/19 4/02/202211:57:52 • • •• • • • . • i, • • ' 

Data 

23/02/2022 - 13:33:58 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.56610001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

2310212022- 14:37:59 22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 • R CO 
ALMEIDA 

S 
23/02/2022 • 16:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA'! Válido 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

35.189.000/0001.66 • Raimundo Nona o Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito ' 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. 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 01:03'30 

24/02/2022 - 09:05:44 

24/02/2022 - 09:06:49 

24/02/2022 - 09:11:48 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

12,20 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS L'TDA 

03.930.566/0001.00 • ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 , 

Valido 

Canceladó • DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: - • 
6,10. iv.  apropostadepreçoslnlclaleos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  set  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 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0009- ITEM 0383 Visita domiciliar 20x30 cm ap 75g lx0 
• • I:. •.• • • 

mil portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:/ validaarqu vo.portaldecompraspublic.as.com,br 
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29,47 (proposta) 

29,77 (proposta) 4Ó.182.278/0001-41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

35.189.000/0001-66 - Ralinundo Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 1.928.598/0O0 
ALMEIDA 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

OSTA 

15,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERV1COS LIDA 

12,00 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 15:31:25 

23102/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:03:32 

24/02/2022 - 09:05:49 

24/02/2022 - 09:06:57 

24/02/2022 - 09:11:54 

MILSOM 

'Data 

23/02/2022 - 13:34:41 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 0'3.930.566/00O'-00  -OD  
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) .182.27 
COMERCIO E S RVIC 

PORATIVA 
LTD/J'  

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
8.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, 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 atraves de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e Integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33.40 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. . • 

1 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderern ás 
exigências do  presents  Edital o 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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

LOTE  0009 - ITEM 0384-  Laudo  medico 20x30 cm ap 75$Jj lx0 Cores . CAPS Infant!. 
Sttuagilo 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial aos 
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 is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do  edits].  
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do  
Reliant&  fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 i • 

Valido  

ion  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no te httpj//validearquivo.portaldecompraspubllcas.com.br  
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PUBLICAS C6d  go  verificador: 22A7AC 

Pagina 616 de 747 

El 



23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66  Reim  
Martins Brito 

24/02/2022 - 01:03:35 

24/02/2022 - 09:05:53 

24/02/2022 - 09:07:04 

24/02/2022 - 09:11:59 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAU 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 MAU 
BRITO VIEIRA ' 

21,43 40.182.278/0001-41-CORP  
COMERCIO E SERVICOS L 

12,00 03.930.566/0001-00 t ODIM 
ALVES PEREIRA 

RATIV 
DA  

SOM 

Data 

23/02/2022- 13:35:00 

Valor CNPJ 

7,87 (proposta) 03.930.568/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 .• R CO 
ALMEIDA 

23/02/2022- 15.31.25, 

`?, " 

23/02/2022 - 19:22:39 

40.182.278/000141,, COR IDRATIV • 
COMERCIO E SERVICOS IfpA 

18,30 (proposta) 35.189.000/0001-66 f  Raird pdo  Non  
Martins Brito 

18,48 (proposta) 
:„ • 

LOTE 0009- ITEM 0388 - Cartilo de Atendimento 15x21 cm ap 180g 4x1 cores  CAPS  Infantil. 

Data Valor CNPJ ' Situação 

, 
I . i 1 I I: 

. I - i ' : .-. , . . I , '... 
portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  tittps)N 
C0ePRAli Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  P0511  

INNS  P OLICAS Código verificador 22A7AC , . I . i  !Ili  

• 
sliclaarq Vo.portaldeco praspublicas.com.br  
sem 24/03/2022 is 11712:05. 

ip 

5. I 
ndo Nono Cancelado- Cescumprimento ao item 6.10 do Edl 

arcarão com todos os custos decorrentes daebt 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial e os 
habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declar 

digltalme te através de assinatura digital, para conferir aos mesmos -----7-
proposta  'Octal  deverão ser assinadas 

autenticid de e Integridade. 22/03/202215:38:05 • • • • 

SER O Cancelad Empresa não cumpriu a scilicitação de composição de 
susto por em 22/03/2022 15:33:40 . •• • 

SERG 0  Canceled  - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por em 22/03/2022 15:33:40 • ' 

Válido 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10. 

- 
a proposta de preços inicial e os 

documentosde habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da'proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão spr assinadas digitalmente através de asshatura digital; pare 
conferir  as s  meamos autenticidade eIntegridadtril  el  
' • .: : ' t,' i - • i _ ..'' , i i k) '  *fib  i4 V * iigt• 'f ' '-. • "V4'.  

6,11. ::, i Serio iriabilitadailicItantei que MO ettrtdisroM alf.: 
exigaricia 'do  presents  Edital e  taus  Anexorkrsejam Omissas,, i • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do  Process*  
Licitatorio, que discordem dos Clausulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0009 - ITEM 0385 - CartAo de controle de medicastio 13x21 cm ap 75g 1x1 cor.  CAPS  Infantil. 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial coa 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro daproposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriol-que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do  ',Iwo  previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/181,5. 24/02/2022 112617 .- • - I " . 

Canceladd - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — EYESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital; 
6.1.3 — AyQualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fOra do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
Ucitatõrio'; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

. 

• 
Válido 

Cancelado Descumprimentà ao item .6,10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos ot custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Wildal aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

24/02/2022 - 01:03:38 

24/02/2022 - 09:06:13 

24/02/2022 - 09:07:55 

8,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

7,40 00.852.563/0001-08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA I 

13,31 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 



23/02/2022 - 15:31:25 0,57 (proposta) 40.182.278/000 -41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERV1COS LIDA 

0.26 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

0,70 (proposta) 1k926.598/000 
ALMEIDA 

• r 
96 - R COSTA t  23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 19:22:39 0,56 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 01:03:41 

24/02/2022 - 09:06:18 

24/02/2022 - 09:08.08 

1,20 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

0,80 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

0,41 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

1.111L  
23/02/2022 - 13:35:32 • 12,40 (proposta) 04.930.566A/00-r00 -  OD  MILSOM 

ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/000 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0061-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

, 

1.852,56.3/000 RO SERGIO 
;14 I I

i 
 • 

BS
ITO VIEIRA i 

• 
• i • , 

.852.563/000 -08 - MA RO SERGIO 
TITO, VIEIRA • 

46.182,278/0001r41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

24/02/2022 - 61:03:44 

24/02/2022 -; 09:06:23 

24/02/2022 - 09:08:53 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

s  Data . Valor ONPJ : 

te  httpa llvalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
ms PiAlcas em 24/03/2022 es 11:12:05.  
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão  set  anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissaa, 
apresentem irregularldades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulai e normas do Editall estando • 
fora do prazo previsto de Impugnação córdorme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - El ESPECIFICA e f) SIMPUFICADA  -fore  do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 -A) Qualificação Econõrnico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem  its  
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatótio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital. 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  corded,'  aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33.40 

Válido 

LOTE 0009 - ITEM 0357 Entrevista d ícoIhIÀ ento auÓncI oâii 20x30 Cm ap 75g lic0 cores .  CM'S  Infantil.  
Muesli°  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Serio inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto • 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f)- SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo como item 6.7 do edital. 
6,1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
8.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/0212022 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento soltem 8.10 do Edital. 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  Vidal  deverão ser assinadas • 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos • 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 • • • • • • • •••  

Canceled°  Empresa não cumpriu a solicitação de coMposição 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 .• 

• 
Cancelado - Empresa não cumprlu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

• 



29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERV1COS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001.66 Raim ndo Nonato 
Martins Brito 

Data • 'Valor 

12,40 (proposta) 

CNPJ i• r I • si 
: 

03.930.566/0001-00 4 ObiMiLS6 M 
ALVES PEREIRA • • • 

23/02/2022 - 13:36:01 

• 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS  ITEMS:  
6.10. '  a proposta  tie pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  co  
registro da proposta no sistema, as declarações e  pr  
deverão ser assinadas digitalmente através de assirtat 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

' 

 

, • 
12,00 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 

ALVES PEREIRA 
24/02/2022 - 09:12:05 

  

6.11. Serão inabilitadas licitantes  quo  MIO atenderam 
, exigência; do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatódoic

z
tue discordem das Cláusulas e Nunes Edital, estando 

cid fora er o previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/14,5. 24/02/2022 11:26:17 • • ' 

, . . 
' el 

• 11' '; ‘ . i - I , - 
LOTE 0009 - ITEM 0388 4  Entrevista de acolhimento fonoaudiologla 20x30 cm ap 75s  'WO  cores .  CAPS  Infantil. 
Data ! ! Valor CNPJ !! ! Situação i ! ; 11! ' 
23/02/2022- 13:35:47 i 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM .SOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . , 

ALVES PEREIRA 6.10. 1  a proposta de preços iniclal a os q 1 1 
documentps de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 

1 registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir eqs mesmos autenticidade e Integridade. - • 

1  Sera°  inabilitadas licItantas que  ilk  atenderem is 
exig.  ¡meta do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

• apresentz Irregularidades, e dificulteMr) andamento do Processo • 
Licitattirlo que discordem das Cláusulas e normas do  Eckel,  estando 
fora do  pr  o previstó de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

• 100241198.5.24/0212022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, ' 
apresentem Irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do  atrial,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcerão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitaçãO deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e , 
proposta  Midst  deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e Integridade, 22/03t2022 15:36:06 

O SERG O Cancelad0 - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

SERG O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
susto por Item  22/03/2022 15:33:40 

ORATIV . Válido L , 
DA -J 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:25 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:03:46 

24/02/2022 - 09:06:29 

24/02/2022 - 09:08:00 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

12.30 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA i 

21,43 40.182.278/000141 ; COR 
' COMERCIO E SERV1COS 

LOTE 0009- ITEM 0389 .; Entrevista de acolhimento terapia 'ociipadonal 20x3O cm ap 75g lx0 cores .  CAPS  infantil.  
swags°  1!!!!': " • " • 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS [TENS: 
6,10,   a proposta de preços Inicial aos 
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 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.11 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. Ta do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Salto Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigência; do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Ucitatórior que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 4/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

 

23/02/2022 - 15:31:25 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - COR ORATIV 
COMERCIO E SERVICOSIJOA 

Válido 
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RO SERGIO .852.583/000 - MA  
BRIT°  VIEIRA: 

1Z30 00.852.563/0001;08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 11 

L 
21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 

COMERCIO E SERVICOS LIDA 

24/02/2022 - 09:06:46 

24/02/2022 - 09:09:08 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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 nó sistema, as declarações e 
proposta Dictal  cleverer)  ser assinadas .‘• • • . 

'• digitalmente atravéede assinatura digitel, para oonferir 'nos Meimos,; 
autenticidade e integridade. 22/03/2022.15:36:05 

Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/202215:33:40 • 

Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

LOTE 0009 - ITEM 0390 - Entrevista de acolhimento psicOlogia Lx30 cm ap 75g 1x0 cores .  CAPS  Infantil. 
' Data 

23/02/2022 - 13:36:14 

Valor 

12,40 (proposta) 

CNPJ 

03.930.566/000f-00 -00 
ALVES PEREIRA 

MILSOM 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Sltuação 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatdrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA  el)  - SIMPLIFICADA -foca do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
8.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Sergio habilitadas licitantes que não atenderem  its  
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulai e normas do Edital estando 

r  fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto • 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15$1:26 

23/02/2022- 19:22:39 

-; 24/02/2022 -01:03:52 

24/02/2022 - 09:06:51 

24/02/2022 - 09:09:15 

29,77 (proposta) 4 .182.278(000 1 - CO RPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 3i.189.000/0004-66 - Ra Mundo Nonato 
Martins Brito 

15,00 (proposta) 00.852.583/000 -MA 
BRITO VIEIRA 

' 12,30 0.852.563/00O'1.08- MA 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA  

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

.1R0 SERGIO 

JR0 SERGIO 

LOTE 0009 - ITEM 0391 - Entrevista de acolhimento pedagogia 20x30 cm ap 75g 1x0 cores .  CAPS  Infantil. 
Data 

23/02/2022 - 13:36:29 

23/02/2022. 14:37:59 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA  

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   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. Serio habilitadas licitantes que não atenderem 63 
exigências do presente Eddal e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo ' 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas da Edital, estando ' 
fora do prazo previsio de Impugnação conforme o  art.  24 do:  Decreto 
10024/198.5.24102/2022 11:26:17 i 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS'ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA -fora do prazõ de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
8.1.3 -A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata enfitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  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 

s 10024/1924/0212022 11:57:52 • 
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CI CI 

23/02/2022 - 1922:39 

24/02/2022 - 01:03:55 

24/02/2022: 09:08:55 

24/02/2022 - 09:09'24 

23/02/2022 - 15:31:26 29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

40182.278/0001-41 - CORPORAT IVA(' , 
COMERCIO E SERVICOS LTDA : • I 

• 
35.189.000/0001-66- Raimundo Nonato Cancelado- Descumprimento ao Item 6,10 do Edital, As I 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da e ap 

dos documentos : 
para habilitação, a proposta de preços iniciaie os documentos de 
habilitação deverão ser anexados • •I  
concomitant°  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 

digitalmente através de assinatura digital: Para conferir aos mesmos 
proposta inicial deverão ser assinadas . • .. • . •• 

autenticicre e integridade. 22/03/2022 15:36:05 " • • 

O SERG 0 Cancelad - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por em 22/03/2022 15:33:40 1 • - 

SER 0 Cancelad • Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por em 22/03/2022 15:33:40 •• • 'I 

21,43 40.182278/0001-41 • COR RATIV 
COMERCIO E SERVICOS L DA 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 -MAU 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.583/0001-08 . MAU 
BRITO VIEIRA 

Válido 

LOTE 0009 - ITEM 0392 - Entrevista de acolhimento nutrictio crian  20x30 cm ap 75g 1)(0 cores . CAPS  Infantil.  
Data 

23/02/2022 - 13:36:46 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00  °DIM  
ALVES PEREIRA 

Situtirdlo 

24/02/2022 - 01:03:58 

24/02/2022 - 09:07:00 

24/02/2022 - 09:09:31 . 

23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66  Rain.  do No 
Martins Brito, ' 

15,00 (proposta) 

12,30 

.21,43 

00.852.563/0001-08 MAU 
BRITO VIEIRA • 

• 

40.182.278/0001-41,, COR 
COMERCIO E SERVICQS 

00.852.563/0001-08 • MAU 
BRITO VIEIRA 

1 . 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS ITENS::.:.. 
6.10. JI ' • 'ràpos(5deprelnieos . 
documenips de habilitação deverão ser anexados concomitante ao. 
registro d4 proposta no sistema, as declarações e proposta inicial • •- • 
deverão ar assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pans  

'conferir a a mesmos'autenticklads e Integridade I 1 4-  • • 

6.11, . Selo iriabilitadas licitantes que não atenderem is' 
• exigênclaS do  presents  Edital e seus Anexos, sejernomissas, 
, apresentem Irregularidades, e dificulten1 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 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 ' 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 -E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do  edits!.  
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência a Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11, ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is  
exigencies,  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ljcitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24<10 Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

• Válido 
I • . 

to Canceladp,- Descurnprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  Om  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos clocurpentos ' 1 ' , 
para habilitação, a proposta de preços Inicial e os documentos de 
habilitaçáO deverão ser anexados ' • 
concomitante ao registro da proposta no sisterna, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas I , 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

1 , 
Cancelad . Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 .: ' 1  

Cancelad '- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de  ii po 
susto por em 22/03/2022 153340 ':-. • • • • • '' '' • 

23/02/2022 - 15:31:26 29,77 (proposta) 40.182.278/0001.41 -CORPORATIV, 
COMERCIO E SERVICOS VÍDA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

 

Válido 

LOTE 0009- ITEM 0393 - Entrevista de acolhimento nutdcao  adolescents  20x30 cm ap 75g lx0 cores .  CAPS  Infantil.  
Data 

23/02/2022 - 13:36:57 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - CDIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Sltuação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigenciati, do presente Eddal e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificuttem o andamento do Processo 
LkAatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 



22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
•• • .f MEIDA 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22.39 

24/02/2022 - 01:04:00 

24/02/2022 - 09:07:07 

24/02/2022 - 09.09.38 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 36.189.000/0001-68 - Raimundo Nonato 
1 " Martins Brito 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08- PAAUao SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.27810001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Data 

23/02/2022 - 13:37:10 

Valor  GNP.)  

12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13,926.598/000-96 - R COSTA 
ALMEIDA 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA -fora do prazõ de . 
vafidade. de acordo com o Item 8.7 do edital. 
6.1.3-A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, tora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do  edits]  
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 24/0212022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

' dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial sos documentos de 
habilitação clever/to 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

LOTE 0009 - ITEM 0394- Entrevista de acolhimento assIstancla social 20x30 cm ap 75g lx0 cores .  CAPS  Infantil.. 
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 'Metal 
deverão ser asSinadas digitalmente através de assinatura digital,  pans  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. ' 

6.11. Serão inabilitadas IlcitanteS que não atenderem  its • ' 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24P32/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 8,7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (proposta) 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 01:04:07 15,00 (proposta) 00.852.663/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRAI . 

12.30 03.862.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
ITO VIEIRA. I 

.„ :j I • 
21,43 4 .182.278/00d -41 •- PORAtiVA 

MERCIO ES RvIC LTIDP 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos rinrl imentos 
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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto porfiem 22103/2022 15:33:40 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 16:33:40 

Valido , 

LOTE 0009- ITEM 0395 - Entrevista de acoltdmento fonoaudlolOgla 20x30 cm ap 75g lx0 cores .  CAPS  Infantil.. 

Data Valor CNPJ Situação 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httpallvalidaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
.....SOUPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 

P BLICAS Código verificador: 22A7AC 



ilclal 
tapte ao registro da proposta no sistema, as declarações e 

deverão ser assinadas . . •• ‘• •,, . 
digitalme 

!•.! • .• • • 
e através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 

autenticidade e integildade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

commit 
proposta 

23/02/2022 - 13'37:32 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96- R CO 
ALMEIDA • 

23/02/2022 - 15:31:26 

23102/2022- 19:22:39 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVAI  
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nona o 
Martins Brito 

00.852.563/0001-08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563(0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATI1 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a pnaposta de e 

• documentos de habilitação deverão ser anexados -
registro da proposta no sistema, as declarações e 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatu 

• conferir aos mesmos autenticidade e integridade, . •• .. 
.. . 

6.11. • .. r  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas,. • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicItatórique discordem dos Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prizo  predate  de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto . 

. 10024/198.5. 24(02/2022 11:26:17  
k . . •  

Canceled-  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , • 
, 

•  6.11 — E) ESPECIFICA e f) -SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
• validade, fie acordo com o Item 6.7 doedital, . . 

6.1.3 —,A)iQualificação Econômico-Financelra: A) Certidão Negativa de 
Falência  if  Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do,  
licitante. f , do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. 1 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
mógência do presente Edital e seus Anexos', sejam omissas,. : • • - 
apresentem Irregularidades, e dific,ultem o andamento do Processo ' 
Licitatóriot que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prizo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/194/02!2022 11:57:52 : . 

RATIV 
DA 

• 
ndo  Non  to Cancelad = Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 

j arcarão com  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos docurnentos ' 
para habilitação, a proposta de pregos Inicial aos documentos de 
habilltaçaQ deverão ser anexados : . 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA. 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Valido 

23/02/2022. 13:37:21 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 19:22:39 

24/02/2022 -01:04:09 

24/02/2022 .09:07:15 '  

24/02/2022. 09:09:52  

i• 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - 0  DI  MI LSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001.96. R CO TA 
ALMEIDA  

•itura 

1 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERVICOS 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raim 
Martins  Onto  

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

- e Válido 

o 4:P  
e ao e. 

idç NI°  

LOTE 0009 - ITEM 0396 - Entrevista de acolhimento terapia ocupacional 20x30 cm ap 75g lx0 cores .  CAPS  infantil..  
Data Valor CNPJ Sltuagao" 

24/02/2022 - 01:04:31 

24/02/2022 - 09:07:19 

24/02/2022 - 09.09,58 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es mesmos autenticidade e Integridade. ' 

Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 6,11. 
exigilincla 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 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 — E) ESPECIFICA e f) -SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência a Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fgra do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. F Serão habilitadas licitantes que não atenderem as 
asigênciali do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentejo Irregularidades, e cfificultem o andamento do Processo 
Ucitatóno  qua  discordem das Cláusulas e normas do Edna', estando 
fora do  pro  previstO de Impugnação  conforms  o  art;  24 do Decreto 
10024/19 24/02/202211:57:52 • • • , • 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido , 

Pagina 623 de 747 

Ism portal de 

aletrilt2s  
A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarcat  vo,portaldecompraspublicas.com.br  
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23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/000 -08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - COIRPORATIVA 
COMERCIO E *RVICOS LIDA  

24/02/2022 - 01:04:38 

24/02/2022 - 09:07:23 

24/02/2022 - 09:10:05 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

.; 
- LOTE 0009- ITEM 0398 - Entrevista de acolhliento pechigogHallOx30 cm ap 75g 1x0 cores .  CAPS  Infantil.. 

Data 

23/02/2022 - 13:37:56 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/000 -00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

SttuaCa0 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaraçães e proposta inicial  
clever*,  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  presents  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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

8 - MA RO SERGIO 

-08- MA RO SERGIO 

, 24/02/2622 - 01:04:40 

24/02/2022 - 09:07:28 

15,00 (proposta) 00.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

1 . 
29,77 (proposta) 4 .182.278/000 1 - C PORATIVA 

C
J
OMERCIO E S RVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 3,189.000f000-66 - Ra Inundo Nonato 
Martins Brito II 

.j 23/02/2022 - 15:31'28 

23/02/2022 - 19:22:39 

• 

„I
s c ••• • 
t • 

la- itol 0397 _Tirt;e1rialr4  acolhi  nto ps logli Ox30 cm ap 75g 1x0 cores . CAPS Mfantil.. 

7:44 

Shure*  

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6,1,3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Licitatririo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA  —fore  do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira. A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do  edits!  
8.11, Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem às. 
exigências do presente Edital e seus Ahexos, Sejam • 
apresentem irregularidades, citedulteol O andamento do PrOCeisci4,11'''. .. 
Licitatório, que discordem das Cláusula e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação cOnforme o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52  

Valid°  

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, 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 1 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

•f• 
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LOTE otoi - ITEM 0399 - Entrevista de acolhimento nutricAo crlanga 2040 cm ap 75g lx0 cores  .CAPS  intantil..1  
Data 

23/02/2022 - 13:38:07 

23/02/2022 - 14:37:59 

or 23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022- 19:22:39 

24/02/2022 - 01:04:43 

24/02/2022 - 09:07:33 

24/02/2022 - 09:10:28 

CNPJ Situação 

12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA ' 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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas; 

, apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
, Licitatório,'que discordem das Clausulas e normas do  Edda!,  estando 
' fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
, 10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 , 

, 
22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA , , , Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

ALMEIDA . .i.,;, •. 6,1.1 — E), ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, Os acordo com o Item 6.7 do  'Witte;  
6.1.3 —A)pualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de , 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. . do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do editor a 
6.11, JI, Serio inabilitadas licitantee  qua  não atenderem As 
exig8ncia do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, ' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio.; que discordem das Cláusulas a normas do  Edits],  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto • 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Valido i 

28,47) 

Valido , 

Valor 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS LITDA 

15,00 (proposta) 

12,30 00.852.563/00.08» MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

• 
roposta) 35.189.009/0001•461 Ra CIO to CanCel - Descumprimento ao  ¡ern  6.10 dO Edital, As licitantes 

.. . 
, 

Martins  BOO 1  . arciarão todos custos decorrentes da obtenção a apresentação . . .1 . dos l'It .  ,Ptif*Ta: irea,;.) 
para habi , a laa da.Prted,r)1911 0:011cMglelt?t,fifi  

devoid()  ser anexados 1f 4! '.•' ,I f!,•'•'44 .14. •4'71: 

concomitante ao regietro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Micial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos' 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:06 ' • 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 ' 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

O  

LOTE 0009 - ITEM 0400 - Entrevista de acolhimento nutrictio  adolescents  20x30 cm ap 75g 1x0 cores .  CAPS  Infantil..  
Data Valor CNPJ Sltuaeao ' 

23/02/2022 - 13:38:19 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:04:45 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. •  a proposta de preços inicial aos 
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 Is mesmos autenticidade e integridade, ' - • • 

6.11. ° Serão inabilitadas licitantes que no atenderem às 
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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96. R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. - 
6.1.3 — A)/Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de  

'Palencia  Concorde0 emitida polo cartado'distribuldor da  saps  do •  

qua  não mond 110Seri , }}.1f9tqt", .  ,hr  InabIlltadire II , ' '' srein 05=-;'.1'...-1'''.  
liNtantai OP  prazo de Valldadide açorda,  OM  o hera ($.7 do  *mat  :i..... ,  

exigent:la .do presen e Edital e  seas  Arrexot,'seprn orniatas,,  
apresentem irregularidades, e dfficultem o andamento do Processo 
Licitatóriq que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 

,. 10024/19 24/02/2022 11:57:52 
1 

. 
40.182278/0001-41 -CORPORATIVA ' Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Editor, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 .  

ion  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecomprespublicas.com.br  
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VAUTtlieb, 

46V 

VIO 

09 39: 

12,30 00.852,563/000 -08 - MA6R0 SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001,41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

; 
29,77 (proposta) 4.182.2781000 41 C PORATIVA 

COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/000*i-66 - Ra mundo Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 - 15:31:26 • 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:04:49 

24/02/2022 - 09:07:42 

24/02/2022 - 09:10:47 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

0&852.563/0001-08 - MA.JR0 SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAtJR0 SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

LOTE 0009. ITEM 0401 - Pedido de materialirriedlcaglio itlInica e psicotrópica CAPSI 20x30 cm ap 75g 1X0 cores. 

23/02/2022 - 13:38:32 

Data Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 0.930.5861000i-00 -ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econ6mico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

t .Licitatilirlo, que discordem das Clatisult e normas do  Etta!'  estando.  
.'fOra de prazo prisvisfi)  its  ImPugniVio ritorrne oárt. 24 do boorato:V,  
.• 10024/19 24/02/2022 11:57:52 ' • • • 

Válido 

Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/0312022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

LOTE 0009- ITEM 0402- Pedido de material  CAPS!  Infantil 20x30 cm ap 75g 1x0 cores. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 13:38:45 12,40 (proposta) 03.930.56610001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022- 14:37:59:: 

41.182.278/000 ,41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

3$.189.000/00043 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro  its  proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

1. Serão inabilitadas licitantes que não atenderero As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e  Moults  ' o andamento do Pr' 

is:LI9961660( que FII3d0rdOrd das Clidsul e normils,d6  Edit&  .astan  
loft  dp pri3zo prii,46to e 0 ajd  

.g100241198.5: 24/0=012 11:26:171. ti 
• • . = N•e:,  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA—fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6,1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitante$ que não atenderem As . 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

s  Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos 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. 22(03/2022 15:36:05 
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. 24/02/2022 • 0t04:59 

• 24/02/20 

24/02/2022 - 09:10:54 

15,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 • MA 
BRITO VIEIRA;•;; 

12,39.  00.852.563/0001-00 
Ni  BRIT°  ViEIRA111:1 

21,43 40.182278/000141 COR 
COMERCIO E SERV1COS 

Empresa não cumpriu a  sober  
022 1533: 

' 
naocumprlu 
22 15:3146 

Cancelad 
.aUato por 

Data 

23/02/2022 - 13:38:57 

23/02/2022 • 14:37:59 

,i Situação , 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM I Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . • ' 
• , 

ALVES PEREIRA ' 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 mesmas autenticidade e integridade. • • ; 

I ,. • 
6.11. ,, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exiganclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,. 
apresentem Irregularidades, e dificuttem o andamento do Processo , 
LIcitatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

• fora do  prim  previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
• 10024/191,5. 24/02/2022 11:26:17 •••:: .. ,• . 

29,77. (proposta) 40.182278/0001-41 T , 

29:47 (proposta) 35.189,000/0001:06 t.Fiairn 
; • Martins Brito 

• 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 • R CO 
ALMEIDA 

12,40 (proposta) 

Valor CNPJ 

00.852.563/0001-08. MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Cancelad '• DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E)!ESPECIFICA e 1) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital: • - 
6.1,3 — A)!Cualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência Concordata emitida  pea)  cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validada, de acordo com o item 6.7 do edital 
6,11. p. Serão nobilitadas 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  conforms  o att. 24 do Decreto 

i 10024/194/02/2022 11:57:52 

4.
ti;  

- DeSalm)rimento ao Item 6.10 do Edital, A4 fatantes 
arcarãom todos as custos decorrentes de obtenção e apresentaçao 
dos documentos " • 
para habilitação, a proposta de preços inicial os documentos de 
habilitação deverão ser anexados . 
concomitante ao registro da proposta  nã  sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação da composição de - 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Valido 

Virpdg 

• 

24/02/2022 -01:05:03 

24/02/2022 09:07:50 

24/02/2022 - 09:11:01 

23/C2/2022,'.15:31:28 

)0if 
23/02/2022-1922:39 

LOTE 0009- ITEM 0403- .Ficha de Investigação do óbito de mulher em Idade . 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, 
Impressão 1x0 . MIF 

• 
23/02/2022 - 13:39:10 

LOTE 0009 - ITEM 0404- IMPRESSO V. Monitorização das doenças diamilcas agudas. 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, 
Impressão 1x0.. 

Data Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. 1:  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. 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 • ODIM 
ALVES PEREIRA 

LSOM , 

23/02/2022 
' • , 

• , 
r0po515) 13.926.598/0001-96 

: ALMEIDA 

;

1 
• 

1 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Editsl 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/1 .5. 24/02/2022 11:26:17 • • • • • 

- DESCUMpRiMENTO 
q.1:1.— E) SPECIF(OA  of)  SIMPUFICADA  fore  do pçazode  
validade, de acordo com o  (tern  6,7 do adital. • 
6.1.3 — ApOualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência  Concordats  emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52  

23/02/2022 - 15:31:26 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Wilda 

lon porta/ de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquIvo.portaldecompraspublicas.com.br  
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23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Data 

23/02/2022 - 13:39:22 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

MILSOM 

Data 

23/02/2022 - 13:39:34 03.930.566/000 -00-  OD  
ALVES PEREIRA 
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1:1 

.01 
\\ 

19:22k3 

24/02/2022 -01:05:05 

24/02/2022 - 09:07:54 

24/02/2022 -09:11:13  

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Ra mundo Nonato 
.4 I Martins Brito 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA  

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33'40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

LOTE 0009- ITEM 0405 - IMPRESSO I. Planilha de casos de diarréia . Planilha de Casos, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 
100x1. 

Sltuagito 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
6.10,   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, es declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
confedr aos mesmos autenticidade e intégridade. 

••• 
.  OM. . SértSo Inabilitadas licitante*  clue  não atendere 
exigências do presente EcOtal e seus Anexos, sejam omissaa, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatôno, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falencla e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

' licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-86 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

15,00 (proposta) 00.852,583/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

i 
00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
B ITO VIEIRA ; i ,  

.182.278/000,-41 -CO4PORATIVA 
DIDMERCIO EERVCOs tTDP41  

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 8,10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto  pot  item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31.28 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:05:07 

24/02/2022 - 09:07:58 

0406 - Fiche de  Controls di  LOTE  woo  - rrem Atendimento e Atividades CEREST 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1.  
I 

"  
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio,  qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26.17  



t 
k1 /4'4'  

No 
Jtt j  

ki‘tura 1 1, 

: 

23/02/2022- 14:37:59 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes . .. 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção  so  apresentagGo 
dos documentos . . . 
pare hebibtação, a proposta de  prows  'Na'ol e os documentos de  
habilitação deverão ser anexados :. .! • • i ,. .- , . - :. ... • - ' ,1,:.,: ... i;. e.; 
concornitante ao registro da proposta no  al.  stoma,  as .declarações e .. '. • :.‘: • .: .¡-¡:: 
proposta inicial deverão ser assinadas • : . ••,,::-•.::: : 
digitalmente através de assinatura digital, para conferiraos MOSMOS :  . .. . .. 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 • . :,,• :- : .. s, • . 
Cancelado. Empresa não curnprlu a solicitação de composição de • - - 
susto por Item 22/03/2022 1533:40 - - 

Cancelado. Empresa não cumpriu a soliCitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelad9 DESCUMPRIMENTOAOS ITEN5: • 
8.10.   proposta de prove inicial e os 
documintbs de babilltagito  davit** set  anexados  concomitants  ao 
registro  di  proposta no sisteme as declarações e proposta inicial 
deverão  sir  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir e6s mesmos auteniddecle e Integridade.

6.11. Sere* inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejamomissas. 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 

• 

1: • 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022. 19.22.39 

t•::19 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 Raimundo Nonato 
Martins Brito 

L•1 

• • I 14,11 
. ' . : 

' 
22.00 (proposta) 13.928.598/0001-96 ;.R CO 

ALMEIDA 
; 

; I 

: 

i; • 

6.1.1 —E) ESPECIFICA e/) -SIMPLIFICADA—foça'd'z. d 
vaidader. çlre acordo  corn  o Item 6.7 do edital; 
6.1.3 —A);ClualifIcardio EconOmico-Financeira: A) Certidá t a a 
FeléncIa  'Concordats  emitida pelo cartório distribuidor da s 

6.11.-14 gSeri0 iltadailicialtia  We  não ItirldicalP‘  
boitante, do

pre

7l
i
te validadi. 09 aOonlo  corn  o item 67 l 

09.1* 6: Etta)  isiulAntX0b:-iejarnlOrnii$911, 

j
i

. i
t
.
lpresent

o 
 irregularirJedes, e diflouftem`o andamento do Processo, ,  

qua  discordem dos Clausulas e normas do Edital, istando '0.; 
1 fora do prezo prevIsto do Impugnação Conforme o  art  24 do Decreto 
T . 100241924/022022 11:5752 : r.rii,...iii.1.1•4?;:•...!, ".:t 'I! rl r.',' '0111, ,'i ...Ill  

Valid°  

v !: • -I , • • 
Canceladó - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

24/02/2022 - 01:05:10 

24/022022 - 09•0803 

24/02/2022 - 09:11:30 

24/02/2022. 09:12.25 
ALVES PEREIRA 

:   •• UcltatOrlo; que discordem das Clausulas e normas do Edital. estando - . 

. 
fora do ixtzo previsto de Impugnaciocinforme o  art.  24rio Decreto 

.; ;10024/19 .5, 24/02/2022 11:26:17; 4;n 04;i : .• ,t • i 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA • 

12,30 00.852.563/0001-08 MAUF 
BRITO VIEIRA 

0 SERGIO 

SERG)0 

21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS IITDA 

12,20 03.930.566/0001.00. ODIM SOM 

I 

,4 (11 
r 

, 044: 4,,,asivy 4titilpst  
LOTE 0009- ITEM 0407 - Fiche de regulacilo médlee SAMU, 10Ot1,papi 76g bco, formato 20x30cm. Impresso lx0..  
Data Valor CNPJ I • • SItuagio • • ' 

23/02/2022 - 13.3946 12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ,ODIMILSOM - Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
ALVES PEREIRA • . 6.10. a proposta de preços ireclal e os 

' documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta !racial 
Deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos  MUMS  autenticidade a integridade. 

6.11. Serão inabilltadas licitantes  qua  não atenderem às 
exigancias do presente Editor • 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 
10024/195.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA f) - SIMPLIFICADA —/ora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do editor. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência • Concordata emlUde polo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fgra do prazo de validade. de acordo com o Item 6.7 do erlital 
6.11, [.  Sera°  inabilitadas Ildiantes que não atanderem is 
extol:Inc* do  presents  Edital e  SOUS  Anexos, sejam =AM, 
apresentern Irregularidades, • dificultem o andamento do Processo 
Licitatericil que discordem  des  Clausulas •  norm's  do Edital, estando 
fora do piizo previsto de Impugnação  conform,  o  art,  24 do  °octet()  
10024/19 i4/02/2022 11:57:52 . 

Válido 

23/02/2022. 19:22:39 

24/02/2022 - 01:05:12 

24/02/2022 - 09:08:07 

24/02/2022 -09.11:37 

23/02/2022 - 15:31.28 

23/132/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001.96. R COSTA 
ALMEIDA 

• 

' •I ! 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 .CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS L,TDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-88 - Raimundo Nonito 
Martins Boto 

• 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

PH;  

.1 .1.  

; , • 

00.852.583/0001-08 MAURO SERGIO, 
BRITO VIEIRA • 
00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

• 

•.; 

Cancelado. Descumprimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 

i4 propostaç  
e 

. pari hab tao, a proposta d pr ;os, Ini
•
c
.• ,a'', 

 e 
 o-s'.  

 documentos d
; • 

e 
haiata:vario  sr  anexados 

rConcomi eGO f444trada 604istama. asdedaraçbes  
,
d
.  '. 

 
 al dimwit°  w asalnadai'qi: • ':: . :IV' lto '' '. 

digital/wile através de assinatura digital, pare conferir aos mesmos 
autenticidida • Integridade. 22103/20221536:06.  ',. • 

1 . 
Cancelado- Empresa não  cunt"  a sokiteglo de composição de  
Gusto  per Item 22/03/2022 15:33:40 -- . 

Cancetecio -  Empress  não eumpriu • soli:Raga° de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 . 

 

.; 

A autentiddade do documento pode ser verificada no  site  httpsiNalidaarquivo.portaidecoMpraspubficas.com.br  
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' 
12,20 .930,566/000 -00-00 

ALVES PEREIR 

Valor 

12,40 (proposta) 

Data 

23/02/2022 - 13:39:59 

CNPJ 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-N - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VI EIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA I 

40.182.278/000 41 - CORPORAT IVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

, 
.930.568/000 00 -  OD  MILSOlvl 
VES PERE! 

24/62/2022 - 09:12:15 

15,00 (proposta) 

12,30 

• 21,43 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:05:15 

24/02/2022 - 09:08:17: 

24/02/2022 - 09:11:44 

Data 

23/02/2022 - 13:40:10 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

MILSOM  

'Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exiooncias 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0009 - ITEM 0408 - Ficha de Controle de Qualidade .Leite Humano 21 x 30 cm,  Imp.  lx0 cor, papel 75g, 100x1.  
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 inabilltadas licitsintea que não atenderern as 
exIgênCias do  presents  Edital e seus Anexos, sejam ornissab,.‘ 
apresentem imsguladdades, e dificultem o andamento do Processo " 
Licitatorio, que discordem das Cláusulat e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECÍFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Faláncla e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sedado 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 8.7 do edital 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumprlu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 , 

Válido 

. . • • i • 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOSII7ENS: ,•••1  
6.10. •: • • a proposta de preços Inicial e os , 
doCumentos de habilitação deverão  set  anexados  concomitants  ao • 

• registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial • 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ! 

LOTE  0009- ITEM 0409- Goleta  Diária  . BLH, 1 x 30 cat Imp.  x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Macao  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  qua  não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIdtatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

, 
//valldaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  • 
ices em 24/03/2022 es 11:12:05. 
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29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 Raimundo Nonio 
Martins Brito  

*oira 4?*  

Foltia  

• 
24/02/2022 - 01:05:34 

24/02/2022 - 09:08:22 

24/02/2022 - 09:11:53 

24/02/2022 - 09:12:11 

• 23/02/2022
.5
7 15:31:26 

23/02/2022 - 19122.39 

23/02/2022 - 14:37:59 

I. 
. • , 

29,77 (proposta) 40.18228/000141 c0 
' COMERCIO E SERVICOS 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

12,20 03.930.566/0001-00 -ODIM 
ALVES PEREIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LiTDA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

00,852.583/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

RATIV 
DA P^' 

DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: « 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA —foca do o 
validade, de acordo com o item 6.7 do editor; 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão 
Falência é Concordata emitida pelo cartório distribuidor das 

, licitante. f 
6.11. 
exigência 

:4apresent 
LICItatório 
fOra do  pr  
0024/19 4/02/2 ,11:57,42 

r y ' 

Cancelado Descumprimento ao Item 5.10 do EdItal, As icltantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
pare 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. 22/03/2022 15:38:05 ' 

Cancelado - Empresa não cumpriu-a solicitealo de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 • ,1 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

r do prazo de validade, de acordo com o Item 8, 

d 
As , Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem 

o presente Edital e seus Anexos sejam omissas, 
Irregulan dea e difiquitemdanclarpareq, do  Promo()  i' ;t 
tte  dill .  Oaf  POOROtt e rlPr011i  OP  FOtft efitando,r, 

• Cancela - OESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 

• documentos de habilitação deverão ser anexados concomilante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial . 

• deverão ser assinadas digitalmente  Waves  de assinatura digital, para 

6.11. ! Serio inabilltadas licitantes que não atenderem As 

conferir ar , mesmos autenticidade e integridade. , , 

°Agendas do presente Eddal 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 
10024/198,5.24/02/2022 11:26:17 r  

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-961. R CO TA 
ALMEIDA 

SOM 

LOTE 0009 - ITEM 0410 -Oevolucao de Medicamentos, 100x1  pale!  75 
Data • - Valer CNPJ : • 144#1 
23/02/2022 -140:23 : f3,46 (proposta) 03.930.566/0001.004. ODIM _SOM! 

, ALVES PEREIRA 

boo;  formato  21x16cm, 100x0. r 

6.10. j.  a proposta de preços  Midis'  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. • 

aa 

 i4'sittectio ;iir;',?:?,rii ",•.".• I .14..iiiVIOPk i,.11-  
Cancel  .- DESCLIMPRIMENTO AOS ITENS: 

• 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,. 
apresentem irregularidades, e  (Haltom  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 

10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • 

Cancelado - DESCUMPRIMERTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E). ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA —tora do prazo cia 
validade, ae acordo com o Item 6.7 do  edits!.  • ' 

. 6.1,3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
' Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 8.7 do edital 
6,11. , Selo Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  Eddal 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 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

Válido 

I • • • 
35.189.000/0001-66  Reim  ndo Nona° Canceladó DescumPrimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito 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  Oda  deverão ser assinadas . . • 

• • .dlgitalmerite através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
° 0,e96(lade 22/03/ 02, 210.;. 6:0 4 10: .  • 

-1.••1; , • '` • 
'.Cancelade • Empreaa não cumOrlu'a sollçititc„ão de compo'  sigao de  
Gusto  der tem 22/0 022 153340 • • ' ' • 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

24/02/2022 ; 0165:38 

24/02/2022 - 09:12:01 

LOTE 0009- ITEM 0411 -Boletim de Producao Individual . BLH 16x21cm  Imp.  1x0 cor, papel 76g, 100x1. 
Data Valor CNPJ Sttuagao 

lop  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaidecomprespublicas.com.br  
......COPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  Públicas em 24/03/2022  its  11:12:05. 

PUBLICAS Cod/go verificador: 22A7AC 

• 

Pina  631 de 747 

CI-:El  

° 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 -R COSTA 
ALMEIDA 

40.182.278/0001-41 COR ORATIV 
COMERCIO E SERVOS DA 

.; 
• • i , 

15,00 (proposta) 00.852.5433/0001708 MAU 
BRITO VIEIRA • , 

. 1 1 
21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA'' Válido • 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 



8,48 (proposta) 03.930.566/000 -00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

0.852.583/0001!-08 MA MA 
BRITO VIEIRA 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,34 

24/02/2022 - 01:05:43 

24/02/2022 - 09:09:44 

24/02/2022 - 09:12:54 

iqUivo.portaldecomprespublibas.cóm.br .  
24/03/2022 as 11;12:05, • 

. ,.v 
7perrtal clemte'4 LiICnIdddõ doitiàdumepto Pode' 

,....LCOMPRAS i '2. boctimento gerado eletronICamente 
1111111B PUBLICAS Código verificador 22A7AC 

I 

LOTE 0009- ITEM 0413- Evolução Obstétrica, 21 x 30 dm,  Imp.  1x0 cor, papel 75, 1013x1. 
Data Valor C PJ . Situação 

Nigini 632.  dé 747. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edltal e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo..• 
Ucitatório, que discordem das Clausulat e normas do Edital estandO 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 4: 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

f 23/02/2022 - 15:31:28 ...................18,48 (proposta)  

23/02/2022 - 19:22:39 18,30 (proposta) 

24/02/2022 - 01:05:40 15,00 (proposta) 

24/02/2022 - 09:12:23  13,31 

4 .182.278/000 - CO PORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

36.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/032022 15:33:40 

40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

O 

LOTE 0009 - ITEM 0412 - Canso diário .  MCC  '.Clinica Obstátrica, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, impressão 1x0.  
Data 

23/02/2022 - 13:40:47 

1!2Z00  (On:00sta) 

• 
23/02/2022 - 15:31:26 

.23/Ø2/2Q22 .19:22:39 

00.852.563/0001-08 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00,852.583/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40  

Waldo  

29,77 (proposta) .10.182.278/000 
COMERCIO E 

29,47 (proposta) 4.189.000/000 
Martins Brito 

Valor 

12,40 (proposta) 

CNPJ 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Ednal 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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24)02/202211:26:17 

-.Csincelado - DESCUMPRIMENTQAOS,ITENS: 
6,i,1'- E) ESPECIFICA e f);:SIMPLIFICADA —.fora do 
validade, de acordo  corn  o Item 6.7 do edital. • . , 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

PORATIVA Válido 
LIDA  

undo  Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 



23/022022 -16:22:39 29,47 (proposta) 

24/02/2022 - 01:06:47 
.1 

24/02/2022 - 09:09:48 

24/02/2022 - 09:13.02 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43  

. 
; • Valor  CNN  ; 

23,92.r2o2i+0 • 144',„,,:i.• 12,40 (proposta) .03.930.566/0001-00 COM
• . • :• • ALVES PEREIRA ' 

••, ;41  
" 

23/02/2022 - 13.40:58 C DESCUMPRIMENTO  ADS  ITENS: • 
6.10, 'a proposta de preços I 
documentos de habilitação devote* ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta 
deverão ser assinadas digitalmente  *leaves  de assinatura diol 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. de.  
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 

• 

, 1!.1 ' 
,po or9post.),.;13.926.596/00017pe, tl  • -• • ALMEIDA ; ; 

; • 1,411. 
• • • t" 

• • 

qua  discordem das Cláusulas e normal do Edtai, estando 
o previsto de Im orrne o  art.  4 do Decreto

.0. 24/022022 11:41 
411,4r. 

- DESCUMPRIMENTO AOS ITE 
— E) SPECIFICA e 0 - SIMPUFICADA‘71,ora Oo ',faro 044 • 

',.1'„valictede.  Oa  soordo  corn  o Itern 0.7 dascita0M.:101W1.41-Itt• 41,  ''. '4i ' 
8.1.3 — AyOugticagio Econstantcafinencti4:'Af Cectidio'Negeltve de . 1 

• FaUtncla i  Concordats  emitlda polo cartório distribuidor da  side  do • 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do editai 
6.11. Santo inabilitadas Kettentes  qua  não atenderem ia 

, exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
I apresentem irregutandades, e dificultem o andamento do Processo 
, Licttatório,  qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
1 ' fora do prazo previsto de Impugnação  conform,  o  art  24 do Decreto 

. ! : 16024/19 24/02/2022 11:57:52 . , - • • 

exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 3 

23/02J2022 153126 . 29,77 (proposta) 40182.278/0001-41 - CORPORATIVA  Valid°  : • ' • 
COMERCIO E SERVICOS • iÊ j., "••• 
35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonlo Cancelado Descumpdminto ao item 43.40 do  Edits&  As lidtantes 
Martins Brito arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação • 

dos docurrientos 
" 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  [droves  de assinatura digital, para confenr aos magmas 

autenticidade e Integridade. 22/03/2022 15.38:05 . 

00.852.563/0001-08 - MAURr SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
, susto por 22/03/2022 153340 

r  sE!I o 
, , susto por 22/03/2022 15:33.46 

Cancalw4 . Empresa não curnpriva solicitação de composição de 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA , 

LOTE 0009 - ITEM 0414 - Laudo do Dlagn6stico Teste Rápido  Pam  Detecgtio de Anticorpos Antl.HCV Reagente, 21 x 30 cm ,  
Imp.  1)(0 cor, papel 75g, 100x1.  

‘! 

• , 

.• • 

• 
; 

00.852.563/0001-08 . MAU 
BRITO VIEIRA , 

BRITO VIEIRA , 

r • • • • : • • 

,s,L...___,..15414444-i• ! , „.  Som, ,,...........,-1,,ESCURIPRIrAENTQ AOSITE-NS:;,4 ,1 .. '• 
• 6.10. • 1 ,  • :  1 ' • • •• - a  impost*  de lassos Ihicial a 03 

.tri. documentos de habilitagflo deverão ser anexados concomitante a° , 
4 i ' 4;4 registro da proposta no sistsma, as declarações e proposta  midst  

.. deverão ser asslnadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas ficitantes que MD  slanderers  ás 
exigências do presente Ednal e seus Anexos. sejam OTISSall, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  an.  24 do  Dante  
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

• 
Cancelado - DE SCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — El ESPECIFICA e I) - SIMPLIFICADA —fora do prazo do - 
validade, de acordo com o Item 6.7 do editor. 
6.1.3 —A) .Qualificação Econõrnico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Felencia e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão Inabilitadas Ucitantes que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultam o andamento do Processo 
Ucitatório; que discordem  des  Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/19 4/02/2022 11:57:52 . [ 

- ; 

. • . I  

Canceled*  - Descumprimento  so  item 6.10 do Edna. As licitantes 
arcarão  cam  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Ind.l deverão ser assinadas 
digitalmertte através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 

, : • .autentici is integndade. Z2/03/2022 15:36:06 
. ., .. : - ,, • • ' -., I:. ,. 

10,00 (proposta) 00852.563/0001-08.1 MAL 
" • •:::".1 . ,,.; ,..: .. BRITO VIEIRA ::11:d ii.p1 

,- E rtio,cuinedu ci acao je oornposicio de 

i; • 
sm 22/0310221f:38;V '1•Vt.¡igt'fi)ir n.,- ...;'--  

• - , •• : ,,, , - 

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:05;49 

24/02/2022 - 09:10:11 " 

24/02/2022 - 09:13.08 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - COR RATIV 
COMERCIO E SERVICOS DA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -  Rai  
Martins Brito 

Válido 

• 

• 

• • 
21,43 40.182278/0001-41 -CORPORATIVA, Válido • 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 

BRITO VIEIRA !'l 1 I  HI  lif - 

ER 
StI4A 

12,30 00.852.563/0001-08  MAU  pup - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/0312022 153340 ' — •-; ' ' . . 

Piciiria 633 de 747 

• • • , 

me portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://valkiaarquivo.portaldecomprespublicas.combr  
,..._Cf

:
/41PR/1113 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 ris 11:12:05.  

Inn BLICAS Didioo venficador: 22A7AC 



OSTA 

23/02/2022 23/02/2022 - 15:31:28 29,77 (proposta) 40.182.278/000-41 - CO RPORATIVA 
COMERCIO E S RVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:39 29,47 (pro'  posta)  36.189.000t00 
Martins Brito 

-66 - Raimundo Nonato 

  

Data 

23/02/2022 - 13:41 46 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

29,77 (proposta) 40.182.278=01-41 - CORPORATIVA 
çpmERclo E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Boto 

O M 0415 - Requisioao de Medicamentos 'e  Materials,  18x15 cm, 1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Valor CNPJ Situação 

.. A41:28 8,40 (proposta) 03,930.566/0001-00  -OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

24/02/2022 - 01:05:56 

24/02/2022 - 09:13:18 

8,00 (proposta) 

21,43 

00.852.563/0001-08 - MALIRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatbrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

• Cancelado - DESCOMPRIMENTO AOS.ITENS: . . 
6,1.1 ESPECIFICA  of)  SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
vatidade, de acordo tom o Itern 6.7 do adital, 

• 6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa `cie 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Rem 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao Item 8,10 do Edital, 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. 22/03t2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Valido 

LOTE 0009 - ITEM 0418 - Requisiciao de Medicamentos e  Materials,  21x30cm, 1x0 cor, papel 75g, 100x1. 

¡ .24/02/2022 !. 09:13,2 
"4 

24/02/2022 - 0106:01 

24/02/2022 - 09:10:16 

15,00 (proposta) 

12,30 

00.852.663/0001-08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA , 

00.852.56310001-08 • MAURO SERGIO  
BRIT°  VIEIRA 

.182.278/0444  -CC  ki:;ORATIVA 
MERCIO E ERVIC LTDAi 

Sltuação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Ilcitantes 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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do  edits!,  
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 

, Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. e diticuitem 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 24/02/2022 11:57:62 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 , 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado Empresa não cumpriu a  so  ioitar,,ao de composição de • 
susto por item 23/031202215:33:40 .  

Valid°  
: • 

Pavia 634 de 74/ 

' Ci portal de • A aUten icidade do documento pode  $Jr  verificada no  site  https  //vs  Idaarquivo.portaidecompraspublicascom,br 
COMPRAS Documento gerado eletronlOamente nrX Portal de Compras  Kb  ices em 24/03/2022 As 11:12:05. 

PUBLICAS Cõego vert cador: 22A7AC 
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CI 

.711 
ctio de PJamhrnt  21 x 30 cm, Imp. 1x0 cor ,papel  LOTE 0009 - ITEM 0417- Termo de  Res  onsabllidade para  Amp  

Valor  CNN  

12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA ' 

Data 

23/02/2022 - 13:41:57 SOM 

. Sltuaçãoil 
. , 

Canceladc - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:  
6.10. 1, • 'a proposta de preços inicial e o

•   documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao ' • 
registro de proposta rio sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a,i ' s mesmos autenticidade e integridade. 

'‘ 6.11. ,;  Sarno  inabilitadas licitantes que não atenderem es 
• exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas; • 

apresenten irregularidades, tudifiouttem.o andamento do Processo. • 
Licitatório  qua  discordem das Claus*a e pormes clq Edital, estando - 
fora do 0 previstc) de  impugns oni, o  art.  24 do DOcre 
10024/1 6. 24/02/2P221124 ,k  
Can - DESCUMPRIME  GAGS  ITENS' 
6.1.1 - E) SPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA ,-

t
ora do prazo de 

validade, de acordo  cirri  o Item 8.7'do editor ' !r'.-  II•:'1%1' '!- •• 
6.1.3 -A) Qualificação EconômIco-Financeira. A) Certidão Negativa de ' 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do '  
Vedanta  fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do editor 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 

,. exigências do presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas,' 
I apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
i. Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52' 

Válido 23/02/2022 - 15:31:26 

Cancelado- Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos as custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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 
autentici de a integridade. 22/03/2022 15:36:05 • ' d 

. ; } 
Cancelad - Empresa não cumpriu a solicftação de composição de 
susto pori em 22/03/2022 15:33:40 . 

' , 

29,77 (proposta) 40.182278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

; 
29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 

Martins Brito 
23/02/2022 - 19:22:39 

15,00 (proposta) 00.852.563/Q001-08  MAUI  01. SERG 
BRITO VIEIRA` ' 

I ' 
Cancelado-O Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 r 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAU 0 SERG 
BRITO VIEIRA 1 ° 

Valido 

• 

LOTE 0009 - ITEM 

12,40 (prqposta) 03.930.586/0001-06 .Canceled  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:!* ,  
4. • -. ALVES PEREIRA • 6.10..• • • ••  " " • " .a proposta de preçoilnicial os 

% . 

SUMO* I • ' 
• • .. 

documentps de habilitação deverão ser anekados  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  presents Edits)  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 prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - AyQualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e  Concordats  emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão Inabilitadas Votantes que não atenderem is 
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  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

0418 -Folha de Controle . UTI, 21x30cm 1x0 cor, papel 75g, 100x1.  

Data 

23/02/2022.: 13:42:12 

Valor CNRI .11 , 
.• : : ,..ti 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA , 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 01:06:04 , 

24/02/2022 - 09:10:19 

24/02/2022 - 09:13:32 21,43 40.182278/0001-41 CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Válido 23/02/2022 - 15:31:26 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORFTRATIV 
COMERCIO E SERVICOS LDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raimrindo  Non  to Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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 
digitalme através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 

L . II autenticl Oe e integridade. 22/03/2022 1536:05 

15,00 (proposta) 00.852.583/0001.03 M .Canceled,-Empresa não cumpriu a solicitação ri. composição de .. 

" " • "'" BRITO VIEIRA • I,  t, •V susto  pot ern  22/03/2022 15".334R AMi ii1 •• • : . , , • • 

12,30 00.852.563/0001-08 • M.  AU SERG 0 '  Conceit'  - Empresa oll'Citoçao de composição de 
; BRITO VIEIRA susto por erp 2003/2022 15:33:49 • . • 

' • 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:06:09.. 

24/02/2022 - 09:10:25 

mil portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
.CORA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 

PUBLICAS Código verificador: 22A7AC 



P.1 Valor 

21,43 .182.278/000 1 - co 
pomeRclo E RVICO 

f.  24/02/2022 09:13:57 
St

R010 
' 

I 

RPORATIVA 
t.TPA 

• 
1,79 (proposta) 0 .930.588/000 

ÁVES PEREI 
MILhOTA 

1,80 (proposta) 1
A

t,926,598/000 
MEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.27810001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.169.000/0001-66 Ralmundo Nonato 
Martins Brito , 

SIA , 23/02/2022 - 14'37'59 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

1 

lug  Portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no Lte httpi 
...COWAN( Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras  Kb  

• NM  PUBLICAS CM'  go  verificador: 22A7AC 

/validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
casem 24/03/2022 As 11:12:05. 

    

    

    

21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA  Valid°  
COMERCIO E SERVICOS LIDA  

LO EM 0419 - CartAo da Criança modelo feminino  tam  20x44 cm ap 180g 4x4 cores. 

, 

2'3/02/2022 -13:42:25 1,79 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Valor CNPJ Situaglio 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

, . 
8.11, II, - Serão lnabilitadas licitante i que não atenderem as .. I.  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissat, 
apresentem lrregularidades, e dificultar-ti o andamento do Proceiso:I., 
Pc:Raton°, que discordem das Clausulai e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6,1.3 -A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 14:37:59 1 80 (proposta) 13.928.598/00011,96 -  It  COSTA 
ALMEIDA 

 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:06:19 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 
'^ 

3,20 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Valido 

Cancelado - Descummimento ao item 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 -09:13:50 21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA , 

LOTE 0009 ITEM 0420- CartAo da criança elo masculino m 20x44 cm ap 180g 4x4 cores. 
Sttuaglio 

. Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . 
8.10.   a proposta de preços Wildal coa 
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 is 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24(02/2022 11:26:17 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital, 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, 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. 22/031202215:36:05 • .. • 

CanCelado -  Empress  não diMpritl a s icitação de COrriposl 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 • 11.  : " • " 

I • 

1-"dyllicl 0.X) Ut 

• 



LOTE 0009- ITEM 0423- Levantamento de Óbitos do Ano 18x25,8 cm ap 180g 4 x 4  

PSgina 637 de 747 

mil portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https Nal daarqu vo.portaldecompraspublicas.com,br 
......CONPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 

PUBLICAS Código verificador 22A7AC 

LOTE 0009- ITEM 0421 - Carta," de acompanhamento de HoardIS formato 18 ap 180g 4 x 4 
Data 

23/02/2022 - 13:42:50 

ValOr 

• 0,39 (proposta) 
1 

Sltuaçáo I 
.• I • 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS 
6.10, j ' • a proposta  tie  preços ird 
documenkOs de habilitado deverão ser anexados concomitante ao 

. registro da proposta no sistema; as declarações e proposta inicial r  
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 
Licitatóriol que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  °Informs  o  art.  24 do Decreto'  
10024/1 5, 24/02/2022 11:2817 • 

.DESCUMPRIMENTO Abs ITgNS: 
SPECIFICA e S(MPUF),pAgra dq pazo" 

e acordo dom o Item e.T.  
wafted°  Econewnlco-FlnanCeira: A) Certidio Negativa de  

Palencia  Concordata emitida pelo  carbon°  distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital : 
6,11. I Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es ' 
exigências do presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas,. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Mal, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

roposta) 13.926.598/0001-96 
: ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022- 19:22:39 

24/02/2022 - 01:06:54 

;' • 
LOTE 0009 - ITEM 0422 - Levantamento de nascidos vivos 20x30 cm ap 

Válido 

Cancelado - Descumprimenio ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção o 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. 22/03/2022 15:36:05 

O Canceladli - Empresa não cumpriu a solicitado de composição de 
;, 

susto por item 22/03/2022 15:33:40 • • 

180g 4 x4 

3,08 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

3,05 (proposta) 35.189.000/0001-66 -  Ram  ndo Nonato 
Martins Brito 

2.00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - mAu o SEBO 
BRITO VIEIRA 

Data 

23/02/2022 - 13:43:02 

Valor  CNN  

0,39 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de pregos  Initial  e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

Mesmos autenticidade,. integridade. v.. • • • • 

Serão I abilitadas lic(tanteiqUe não atenderem as • 
do presente  Edits'  e  setts'  Anexos, sejam 

apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem  des  Cláusulas e normal do Edital, estando' 
fora do prazo previsto de Impugnado  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 • • • • ' • •., • 

conferir a •

6.11. , 
exigência 

• 23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

24/02/2022 - 01:06:58 

1,80 (proposta) 13.926.598/0001-98 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3— A) Qualificação EconOrnico-Financeire. A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 Impugnado conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

3,08 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS L1TDA 

3,05 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Raimundo No 
Martins Brito 

2,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 -  MAUI°  SERG 
BRITO VIEIRA ii  

o Cancelado - Descumpiimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos , 
para habilitado, a proposta de  prods  inicial coa 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. 22/03/2022 15:36:05 

1.; 
Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 



Data 

23/02/2022 - 13:43:25 12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Valor ONPJ 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-86 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

22,00/p oposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 14:37:59 

, 23/02/2022 - 15:31:28 

, 23/02/2022 - 19:22:39 

susto por Item 22/03/2022 15:33:40 
16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

BRITO VIEIRA ,• 

24/02/2022 - 09:10:33 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA' 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

INE portal de A autenticidade do documento pode J verificada no 
boolimento gerado eletronicamente n Portal de 

11111111 PUBLICAS Código verificador 22A7AC 

Página 638 de 747 

M. /Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.comor 
Ices em 24/03/2022 as 11:12:05.  

24/02/2022 - 01:07:03 

23102/2022- 14:37:59 ; • 

24/02/2022 -01:07:00 

0,39 (proposta) 03.930.586/0001-00 ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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 és 
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 da Decreto • 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 ; • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . - .• • . .• 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA —fora do prazo de• 

' validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

3,08 (proposta) 40.182.278/000 1-41 - CCIRPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVIDOS LTDA 

3,05 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ralmundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

2,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 - NiÀtiRo SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:39 

.80 (proposta 

• 
LOTE 0009 - ITEM 0424 - Ficha de Atendimento Odontológico individual ESUS 20x30 cm ap 75g lx1 cor. 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

. Saito habilitates  licitante qUe não atenderem • 
exigandas 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 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECÍFICA f) - SIMPLIFICADA — tarado prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como item 8.7 do  &Rai  
8.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:36:05 



Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: .• 
6.10: „ a proposta de prove  in  
documen os de habilitação deverão ser anexados concomita 
registro da proposta no sistema; as declarações e proposta ini 
deverão ser assinadas digitalmente atravás de assinatura digi 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. .• • 

6.11. r  Serio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigênciair do presente Edital a seus Anexos sejam omissas,' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do PrOtesso 
Licitatõrio  ',qua  discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5. 24/02/204 11:26:17 , • . • i: ; .1 

24/02/2022 - 09:10:57 ". 1220 03.930.566/0001-00 -ODIM 
ALVES PEREIRA 

LOTE 0009 - ITEM 0425 - Ficha de atividade coletiva ESUS20x30 cm ap 75g lx1 cor. 
Valor  CNN  

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA 

Data 

23/02/2022 - 134341 

SItAração 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10, !  a proposta de preços 'dotal e os  
documents  de habilitação deverão ser anexados  concomitant.  ao 

4 registro d proposta no sistema, es declarações • PrOPrte 
,devertio , assInadatt digItalrnanta.  fortés,de pre  

k.11"f r  t 177 xienp
2 c 1. : • Serão irtabilitadas licitantes  owe  pão atenderem as. 

:e)d9ãnc154 do presente Edital e seui`Ariexors sejamomisruts, 
1 apresentem irregularidades, e dificultem 0 andamento CO Processo 

Licitatorio que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo prevlsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — Ei ESPECIFICA e f)- SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. • 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida polo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
Licitatenid.'que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

24/02/2022 - 01:07:46 

24/02/2022 - 09:10:37 

24102/2022. 0 :10:527  

23/02/2022 - 15:31:26 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIV Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

23/02/2022- 19:22:39 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raimt‘ndo  Non  to Cancelad0 - Descumprimento ao item 6.10 do Edital; As licitantes 
Martins Brito . • arcarão cOm 3:0303 03 CU3033 decorrentes da Obtenção e apresentação 

dos documentos • •  
pars  habilitação, a proposta de preços Wildal e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados 
concomitarite ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta lCcial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital. para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08- MAU 0 SERG O Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA I , ' susto por rem 22/03/2022 15:33:40 t  

12,30 00.852.563/0001-08 MAU 0 SERG 0  Canceled  -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ' .'• . • susto por em 022 153340 ' . ' • • 

• 
.12,20 03.930.566/0001-00 ODIM SOM Cancel - pEscumpRimENTo AOs (TENS: t;t.:Ij!,. ..: • 

' ALVES PEREIRA el& L""" " a PrOposta de  preps'  Inicial aos 
documenkps de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta Inlcial • 
deverão  sat  assinadas digitalmente atraves 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 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0009 - ITEM 0426- Ficha de Cadastro domiciliar e territorial, ESUS 20x30 cm ap 75g 1)(0 cor. 
Data Valor CNN 

23/02/2022 - 13:43:56 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

!.. - 
mg oe , A autentdade do documento pode ser verificada no  site  httpal 

COMPRAB D00010030 gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  PObik.  
111111 PUBLICAS COdigo verificador 22A7AC 

SItuagio 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitaterio; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 



011,711c/1.,—c ,06 ;),, .. 

' '.. 

41, 7  
22.00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 

ALMEIDA 

23/0212022- 15:31:28 

23/02/2022 - 19:22.40 

29,77 (proposta) 4 .182.278/000 1 CO PORATIVA 
COMERCIO E S RVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

r  24/02/2022 - 01:07:53 

24/02/2022 - 09:10:43 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAJR0 SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.583/0001-08 - MA RO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade. de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 
Ucitatório, que discordem dos Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 • ; • 

Válido 

Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços  initial  e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados 
concornitante 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. 22/03/20221S:36:0 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0009 - ITEM 0427 - Ficha de Cadastro individual, ESUS 20x30 cm ap 75g  lid  cor. 

23/02/2022 - 13:44:12 

Data Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00- ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 14:37:59 

' 23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022- 01:07:5/ 

24/02/2022 - 09:10:48 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/0212022 11:26:17 • 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS'ITENS: • . 
6.1.1 —E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFIOADA —fora do praz) • de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. . • • , . 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negev. de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

29,77 (proposta)  4ó,182.278/000L41  - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVIC03 LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/000i-86 - Ralinundo Nonato 
Martins Brtto 

: 18,00 (proposta) 00.852.563/0001-08. MA RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA , susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0009- ITEM 0428 - Ficha de procedimentos, ESUS 20x30 cm ap 75g  1st  cor. 
Data • 

23/02/2022 - 13:44:28 • 12,40 (proposta) 

Valor CNPJ 

03.930.586/0001-00 - OD MILSOM 
A VES  PEREIRA..  

Situação 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10. ,   a proposta de  preps Midst]  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, pia 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. .• 

6.11. Selo inabilitadas 11c11ant4 que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02f2022 11:26:17 

1,  gem  portal de 
i COMPRAS 

alk PUBLICAS 
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IL 

• 

4- 
Folha 6  

22,00 (proposta) 13.926.59810001-98- R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: . • . 
ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA .7-fora do praz 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital; • 
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negatlya 
Falência °Concordata emitida pelo cartório distribuidor da  sods  dch. $ de 
licitante, fora do prazo de validade; de acordo com o Item 6.7 do ed 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
sudgenclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 

. Licitatórit:q que discordem das Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prØzo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 

• 10024/19 4/02/2022 115752 , • • '' ' • • , 
• RATIV Válido 
DA If  

to Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital; As licitantes 
arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos ' I 
para habilitação, a proposta de pregos  initial  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 
autenticidisde e integridade. 22/03/2022 15:36:05 ' 

- • -I 
Cancelado. Bmpr não cumpriu sçlicitaçã d..  corn  siçãO 
susto por t 03.21:,314 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição d 
susto por  tern  22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0009 - ITEM 0429- Ficha de visita domiciliar, ESUS 20x30 cm ap 75g lx1 cor.  
Valor CNPJ Sltuação 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 1 • 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,  pars  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
wdganclaSdo 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 -P COTA Canceladp - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — E)1ESPECÍFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de • 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital ' • ' 
6.1.3 — A)1Qualificaçao Ecortmico-Financeira, A) Certidão Negativa de 
Falência, Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

licitante. T Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem 
do prazo de validade,-de acordo com o Item 6.7 do edital 

6.11,  
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - COR RATIV Válido 
COMERCIO E SERVICOB DA • 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66  'Rain)  
• • 1 • • Martins Etrito • ' 

24/02/2022 

24/02/2022; 09:1110 

23/02/2022 - 15:31:26 1 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 • COR 
COMERCIO ,E SER VICOS 

23/02/2022. 19.22.40 29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Ralm 
Martins  Onto  

23/02/2022 14:37:59 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 
BRITO MIRA 

•• 12,30 00.852.'563/0001-06 • MAL 
BRITO VIEIRA  HI 1.1  

24/02/2022 - 01:08:04 16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA  

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 , 

Data 

23/02/2022 - 13:44:38 

23/02/2022. 14:37:59 

Cancel - Descumprimento ao item 6.10 do Edital'As licitantes 
arcarão v4m todos o.cuetoa decorrentes de oblençãO  e spresentsclio 
dos docu tos • :  
pars  hablljtação, a prpposta de pregos inicial e Os documentos de • 
habllitaçã deverão  ser anexados •' - • 4 ' ! • 
concomi nte 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado. Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022. 09:11:25 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/202215:33:40 

LOTE 0009 - ITEM 0430 - Ficha Atendimento ambulatorial, 20x30 cm ap 75g lx0 cor. 
Data Valor CNPJ Situação 

23/02/2022. 13:44.53 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA  

' 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10. 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 a mesmos ai autenticidade e Integridade. 

: . 
6.11. I Serão Inabilitadas licitantes  qua  não atenderem As 
exigência; 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

. , 

vo.portaldeco praspublicas.com.br  
022 as 11712:05.  

Pagina 641 de 747 

1:1 Ism  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  littps:/ 
CO1PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  Publi 

r P gictcAs Código verificador: 22A7A,C • I ' 
. . 

• 

álldaarq 
ern 2 



22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
. ALMEIDA . 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

8.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omIssas, . 
apresentem irregularidades, e dficulterit o andamento do Processo 
Licitatrio, que discordem das Cláusulat e normas do Editor, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 j 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
FalAncia e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:26 4,11 (prOposta) 4.182.278/000-41 - COLPORA.  TIVA Válido 
COMERCIO E SERVICO LIDA  

23/02/2022 - 19:22:40 4,07 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA' susto por item 22/03/2022 15:33:40 

24/02/2022 - 01:08:15 

Data 

23/02/2022 - 13:45:27 

Valor CNPJ 

0,76 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:37:59  22,00 (proposta) 11926.598/00098- R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e - SIMPLIFICADA—fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 8.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilltadas licitantes que não atenderern As !• 
exigências do presente Edital e seus Anexors, sejam Ornissati, Jaik 
apresentem irregularidades. crifloulterri o andament6 do PrOcerlio'll" ••' • 

• Licitatório, que discordem dos Clausulas e normas do Editor: estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAJRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA , susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

29,77 (proposta) 48.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços  helot  aos 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, 22/03/2022 15:38:05 

24/02/2022 - 01:08:09 

24/02/2022 - 09:11:29 

LOTE 0009 - ITEM 0431 - Cartflo sombra  (ACS)  para  controls  de vacina da criança com 03 dobras modelo masculino e feminino  
tam  20x44 cm ap 75g 1x1 cores. 

LOTE 0009 - ITEM 0432 - Mapa de admInistraclio de vitamina A em puárperas. uf 20x30 cm ap 75g 1x0 cor. 
., Valor CNPJ 

..:12,40 ipro'  poSta) 0k930.5661000t17106 
VES PEREI 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
• 6.10. " •  a proposta de praços inlcial e os .. 

• documentos de habilitação deverão ser anexados concornitente ao. 
registrd da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial • 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital. Ora 

' conferir aos mesmos aUtenticidade e Integridade. 
. • 

6,11. Selo inabilitadas Ilcitante* 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 1126:17 

Data 

23/02/20227  13:46;41 

1 
Mil portal do A autenticidade do documento pode  set  verificada no  site  https /Nalidaarquivo,portaldecompraspublicaecombr 
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23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 19:22:40 

23/02/2022- 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R CO$TA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 14:37:59 2200, (proposta) 13.926.596/0001-96. R COSTA Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 1 o).  AS7 
1 

ALMEIDA 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do 
validade de acordo com o item 8.7 do edital i .. .,,,' .. •,,,ii  
8.13 — A) Qualificação Econômico-Financeira : A) Certidão NtIva 
Falência e Concordata emitida pelo cartório Oistribuidor da sede 
licitante fora do prazo de validade, de acordo  corn  o item 8.7 do 

• 8.11. r  Seri°  inabilitadas licitantes que  nil°  atenderem es ea ti 
°Agendas do  presents  Edital a seus Anexoa, sejam omissas,  
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Editor, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 

, 10024/19 ?4/02/2022 11:57:52 .  

Waldo  29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 -CORFORATI 
COMERCIO E SERVICOS IDA 

• 
29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -  Reim  do  Non  

Martins Brito, 

24/02/2022 - 01:08:21 

SER 

15,00 (Pr0P0sla) 00.852.563/0001.08 • MALIF 0 SERGIO 
BRITO VIEIRA 

,12,30 00.852.563/0001-08 MA 
BRITO VIEIRA 41 I I 

• ! • 
to • CanceIa4L DescUmprimento ao Item 6.10 do Edital. As licitantes 

arcarão cn todos  op  custos decorrentes diobtençao e apresentação 
dos docu tos I : • • : ; , 
para habitação, a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitageg deverão ser anexados ' : • 
concomitante  so  registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para contenr aos mesmos 
autenticidrde e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelad0 ‘, Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado- Emprem não  commits  a solicitação do composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40  'it!, : Pr• 

111111}J 
LOTE 0009 ITEM 0433- Mapa de admInIstracao de  vitamins  A e c:dancas. uf 20,30 cm ap 75g 1X0 cor. 

:r Stun*  ...I • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 is 
exigências do  presents  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 
10024/198.5: 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

, validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A),Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do, 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do  Waal  
6.11. k • Serão inabilitadas licitantes  quo  não atenderem as 
•exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, " 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórior que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  sit  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 13:45:59 

Valor CNRI • • 
1 • 

12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 15:31:26 

24/02/2022 - 01:08:26 

24/02/2022 -09:11:40  

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIV Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66  Rain.  do  Non  to Cancelad Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito , • arcarão rn todos 7  custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos docu tos 
para hablltaç8o, a proposta de preços inicial e os documento, de 
h5br11taçã9'clever/10 sOr anexados:-.:1., . . 

4 concornir ao regiatro da proposta no  ;astern*  as declarações 
proposta deverão ser assinadas :•• . •; • '•••.•: : ,••• r• 
digitalmente através de assinatura digital, para Conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 •• • 

00.852.563/0001-08- MAURO SERGIO Cancelado  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA • susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

15,00 (proposta) 

LOTE 0009 - ITEM 0434- Mapa Nino de acompanhamento do Bolsa  Familial  20x30 cm ap 75g 1x0 cor. 

Data 

23/02/2022 - 13:48:12 

me portal de 

11111CgeritA88  

Valor  CNN Sltuagao • • 

12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 - ODIM LSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: - 
ALVES PEREIRA 6.10. ,s  a proposta de preços  initial  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. If  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 
apresentem Irregularidades, e dtficultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do  pram  previsto de Impugnação  conform,  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 • I 
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22,00  (proposta)  13.926.598/0001-98 - 'Ft &Am 
§„,/„ 

• 

24/02/2022 - 09:11:43 12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Data 

23/02/2022 - 13:46:25 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Valor CNPJ 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/000 
ALMEIDA 

-96- R COSTA  
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29,77 (proposta) 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.1.1 - E) ESPECIFICA e f).SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital . • • • • ;• 

• 6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

, licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

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. 22/03/2022 15:38:05 

23/02/2022 - 15:31:26 

' 23/02/2022 - 19:22:40 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/000 -68 - Ralrnundo Nonato Cancelado - Descumpdmento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 

24/02/2022 - 01:08:40 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

LOTE 0009 - ITEM 0435- Levantamento das necessidades de saúde bucal 20x30 cm ap 75g 1x1 cor. 
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. . . 

- i 
6.11. Sartre  inabilitadas licitante que não atenderem as ' 
mdgeinclas do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissait, • 
apresentem irregularidades, e cfificuttem 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA  el)  - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CO PORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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, pare conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

18,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA; susto por item 22/03/2022 15:33:40 • 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAU-RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA l• • susto por item 22/03/202215:33:40 • 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:08:48 

24/02/2022 - 09:11:47 

. 

LOTE 0010 ITEM 0436 :•grOluIcito NUtriclonall Hospital htfantIl 0x30 cm ap 75g 1x1 cor. 
Data 

'¡ 23/02/2022 - 13:48:48 

• valor GINN • • 
12,40 (proposta)03.930.566/000 

ALVES PEREI 

Slims*, i . 1 . .. . , . I 
'• '  Canceled°  - DESCUMPRIMENTO AOS' ITENS: . 

6.10.   a proposta de preços iniclal e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente atravas 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 
l_icitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

s  fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 1 

1 
' 1., . MI  portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https /relidaarquivo.portaidecompraspublicas.com,br 

......_COPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 as 11:12:05. 
111111 PUBLICAS Código verificador: 22A7AC ,  



11,00 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:29:42 

23/02/2022 - 14:37:59 3,80 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Data 

23/02/2022 - 13:47:01 

Valor CNPJ 

1,49 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM 1-SOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços !dolel e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro dá proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através  tie  assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, • • • 

8.11. Sankt  inabilitadas licitantes  quo  não atenderem às 
exigtincla do  presents  Ednal e seus AneXolt, arliarn.aMisSaS.-; 
apresentam Irregularidades,' e dificultem o andamento do Processo 
Licriatório que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo prevIst° de Impugnação  conforms  c ar1..24 do Decreto . 
10024/198&24/02!2022 11:26:17 .  

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 8.7 do edital. 
6.1,3 — A) Qualificação Económico-Financeira. A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
8,11. Serio 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 24/02/2022 11:57:52 

III  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarq  
.SONPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 2 

P  MICAS  Código verificador: 22A7AC 
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2310212022- 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:26 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

40.182.278/0001-41 CORRORATIV 
COMERCIO E SERVICOS LifDA  

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA — for d40z0d0 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 4-) 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Ce 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo Como Item ligs.  
6.11. Serão inabilitadas licfiantes que não atencleremk.-  
exigências do presente  Edda'  o 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 
10024/1924/02/2022115752 • • ' • • • • • 

Valido 

23/02/2022 - 19:22:40 35.189,000/0001-68 Raim dO Non to 
Martins  Brito  

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes  
/HMSO  09(11 todos OS CuStOS decorrentes da obtenção e apresentação 
dos docurnentos . •. • 
para habitação, a proposta de preços  Vidal  e os documentos de • 
habilita-00 deverlio ser anexados • • !' • 
concomitre ao registro da proposta no sisterna, as declarações e -- 
proposta I deverão ser assinadas ' i" •-• - • 
digitalmente através de assinatyra digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitarelo de composição de 
susto por item  22/03/2022 15:33:40 

O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 .MAUFr  SE'FiG 
BRITO VIEIRA 

Válido 

12,30 00.852.563./0001-08 r MAUP.p  SER 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 .CORRORATIV 
COMERCIO E SERVICOS LTDA ' 

Cancelad 
:8,10..  

documen 
registro 
deverão 

24/02/2022.. 01:13:02 

24/02/2022 - 09:20:42 

24/02/2022 - 09:21:23 

24/02/2022 0g:23:57,, .• 

LOTE 0010 - ITEM 0437 - Creches do  Programs  Saúde na Familla PSE, l i0x15 cm papel  couch  e 250g 4x0 cores Cl cordElo. 

,1 12,20 03.930.566/0001-00 
ALVES PEREIRA 

Sttuagio • 

• DESCUMPRIMENTO AOS 
" • ' • • 'a Oreposta de  preps'  Inicial 
de habilitação deverão ser anciados.cohcomitante ao. 

,proposta no sistema, as declarações e proposta  Wilda! • 
r assinadas digit:chants através de assinatura digital, para 

conferir aos nesmos autenticidade e integridade, • 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas,. 
apresentem irregularidades, e  Maiden'  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: - • 
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 Slit:Jar 
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 Editsl 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  conforms  o  an.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • - 

23/02/2022 - 15:31:26 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido ' 
COMERCIO E SERVICOS LTDA  



23/02/2022 - 14:37:58 22,00 (proposta):1 
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O ' 0 

29,47 (proposta) 89. 
• • Martins Brito 

. i . ] • • 
Canielado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licItantes .Fi• .,.... 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos  
para habilitação, a proposta de preços iniclal 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/202215:33:40 

,fRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
' austo por item 22/03/2022 15:33:40 

Valido 

24/02/2022 - 01:13:09 

24/02/2022 - 09:20:58 

24/02/2022 -09:21:33 

3,00 (proposta) 

2,20 

21,43 

, 
mtintto Nonato 

•• • i • 

00.852.563l000108 MIR° SERGIO 
BRITO VIEIRA 

0f!1.852.563/000 -08 - MA 
BRITO VlEIRA , 

40.182.278/000 -41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

LOTE 0010 - ITEM 0438 -  Rona  prontuário do aluno 21x31 cm ap 75g 1X1 
Data 

23/02/2022 - 13:47:13 

Valor 

12,40 (proposta) 

CNPJ 

03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: „ 
8.1.1 - E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. • i • 
8.1.3 -A) Qualificação Econômico-Finahcalra: A) Certidão Negativa de 
Falancia e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do • 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 

10024/1924/02/2022 11:57:52 
40,182.278/0001-41 - COIRPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

1189.000/0001-68 - Ra Inundo Nonato , Cancelado - DescumprImento ao item 8,10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos 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. 22/03/2022 15:38:05 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

29,77 (proposta) 

• 
29,47 (proposta) 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 is , 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . .• , 
apresentem irregulatidades. e dificuttem, o andamento do Processo• • • 
Licitatódo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5.24/0212022 11:26:17 II  , 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços hidel aos 
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, 

8.11. 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 01:13:14 

24/02/2022 - 09:21:06 

24/02/2022 - 09:21:42 

24/02/2022 - 09:24:02 

18,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

12,20 

00.852.583/0001-08 - MAIRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

124/02/2022 - 09:29:52 

r 
„  Ion  portril de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  h1tps/valldaarqulvo.portaldecompraapublicas.com.br  
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Data 

23/02/2022 - 13:47:25 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM 
• ALVES PEREIRA • 

• 

LSOM 

E 

16,00 (proposta) 

12,30 

, 21,43 

12,20 

40.182.278/0001-41 - COR 
COMERCIO E SERVICOS L 

03.930.566/0001-00- ODIM 
ALVES PEREIRA 

Att.  

29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

29.47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

00.852.563/0001-08 - MAU 0 SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563(0001-08 - MAt/RD SEROIO 
BRITO VIEIRA 

RATIV 
TDA 

I.SOM 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:13:23 

24/02/2022 - 09:21:11 

24/02/2022. 09:21:50 

24/02/2022 - 09:24:06 

• 
portal de ' A autenticidade do documento pode ser verificada no  site baps:,  lidaarq 

.......COVPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 2 
MIMI PUBLICAS Código verificador: 22A7AC , 

vo.portaidecornprespublitSm.com.br  
/2022 as 1112:05. i 

10,00 03.930.566/0001-00 
ALVES PEREIRA ; 

24/02/2022 - 09:36:05,  Cancelad DESCUMPR MENTO AOS ITENS 
".8.10. • i• • a proposta de al  os 

documentos habilitação deverão ser-anexados  co itant 
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro  stApIci 
deverão ser assinadas digitalmente através de assirtatu digitakpara , 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. \ 479, 

r•  r 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
I exiganclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. 

apresentem Irregular-Wades,  e dificultam o andamento do Processo 
Licitaterlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • ! • 

LOTE 0010 - ITEM 0439- Ficha Complementar (ZIkaimicrocefalia) "E.SUE" , 100x1 papal 75g bco, formato 21x31cm, impressao 
1x1.. 

.1 • 

23/02/2022- 14:37:59 22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 r R CO 
ALMEIDA • 

TA 

Sltuaçao 

CanceladO- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
• 6,10. ''  • proposta de preoos iniclal e os • . 
documentps de habilitação deverão ser anex,ados concomitante ao ••• • • 

• registro de proposta no sistema, as declarações a proposta Inicial 
deverão sor assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

6.11. Sarno  inabilitadas licitantes que não atenderem ai 

• conferir mesmos autenticidade e Integridade, -• • . . . - 

exigências do  presents  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 • 
10024/11.5. 24/02/2022 11:26:17  

Canceled  DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: . 
8.1.1 — E) SPECIFIC.A e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de ' 
validade, acordo  Corn  o item 6.7 do edital,.:.i 

h:  0.1.3— A) ualificaogo Econfirnico-FInancelra: A) Certidio, Negativa de 
• Falência 4  Concordats  emitida pelo Cartario'distribuldor da sede do' . • 

licitante: fora do  amp  de validade, de acordo com o (WM 6.7 do edital 
6.11: :Serao inabilitadas licitantes que nao atenderem às .. • 
exigências do presente Edital e  sew  Anexos, sejamomissas; 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitattirio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos ' 
para habilitação, a proposta de preços Inicial coa documentos de' 
habilitação deverão ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e:̀  
proposta inicial  clever-to ser assinadas ' 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade a integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 . 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 " • • 

Válido 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro cia proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão sor assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, 

8.11. Serão Irtabilitadas Ilcitarites  qua  NI* atenderem as 
• exigêncla 'do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

apresenleji, irregularidades, e dificulterno andamento dOProcesso 
' Lidtatõrio  qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
' fora do o previsto de Impugnaçao conforme o ar),-24 do Decreto 

-10024/19 .5. 24/02/2022 11:26:17 " i'• ; • • • • '•." ' • • . 
11,60 03.930586/0001-00 .0D MILSOM • • Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 

ALVES PEREIRA 8.10. -  a proposta de pregos  Midair  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,  seism  omissas, 
apresentem irregulandades, e dificultem o andamento do Processo 

, Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/0=022 11:28:17 
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ti nie  • 
%).1. • • /40 

• 0),  
a 

¡coo .930.566/0001-00 - 00  
ALVES PEREIRA 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigénclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatono, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02f2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial ei os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no externa, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

23/02/2022 - 14:37:59 - 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
MEIDA ' 

29,77 (proposta) 40.182.2781000 -41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 3k189.000/000 r6/11-  Rai  undo  Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:13:41 

24/02/2022 - 09:21:16 

24/02/2022 - 09:22:02 

24/02/2022 - 09:24:13 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

12,20 

• 
00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MALIRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERV1COS LTDA 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

LOTE 0010- ITEM 0440- Ficha Consumo alimentar "E.SUS" , 100x1, papal 75g bco, formato 21x31cm, impressão 1x0..  
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatenio, que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02(2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: J  
6.1,1 - E) ESPECIFICA e fj SIMPLIFICADA -fora do prazo de • 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
8.1.3 A) Qualificação Económico-Finencelra: A) Certidão Negativa dei• 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da  side  do : , 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 8.7 do edital 
8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissai, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Data 

23/02/2022 - 13:47:37 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 8,10 do Edital. As licitantes 
, arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Wildal aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa  nap  cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado. Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 omissai, • , 
apresentem irregularidades, dificultem o andamento do Processo).  '•:• • • 
Licitabõrio, que discordem das Clausulai e normas do Editai estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  dorm*  o  art.  24 dó Decreto ; • 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

- 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

lug  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site hops  //valiclaarquivo.porteldecomprespublicas.com.br  
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29,47 (proposta) 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

35.189,000/0001-66 - Raimundo Nona o 
Martins Bato 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA 

00.852.563I0001-08-  MAUI()  SERG 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS UTDA 

03.930,566/0001-00 • ODIM 
ALVES PEREIRA • -  

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:13:48 

24/02/2022 - 09:21:20 

24/02/2022 - 09:22:11 

24/02/2022 - 09:24:18 

16,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

12,20 

AIM  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://valldaarq  
im PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Poblicas em 24 e...00g 

P BLICA8 Código verificador 22A7AC 

vo.portaldecompraspublIcas.com.br  
022 is 11•'.12:05. 

oe,s, */* • 
• %Alta nfti, 

Foth #1:4  
4% 

....Canoelad • DESCU PRIMENTO ACISITENS: 
610 I  31prOP0st3 (33 

:Wdocuments,drhab0açãp deVeriãOse anexados 
; registro 'proposta ao sistema, as declarações e 
• deverão ser assinadas digitalmente através de assinalu 

conferir aos mesmos autenticidade e integridade. ; '! 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem âs 
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,  244o Decreto 
10024/198.5, 24/0212022 11:28:17 ; " • ' 

LOTE 0010- ITEM 0441 - Ficha de atendimento pre.hoapitalar SAMU, 100x1, papel 75g bco, formato 20x30cm, impressão 1x1..  

dal 

,09 

Data 

23/02/2022-13:48:10 

23/02/2022 - 14:37:59 

Valor CNPJ Situação I ,. • 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10. l ,  a proposta de  props  iniciai aos 
documenros de habilitação deverão ser anexados concomitante ao • 
registro  del  proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a15 mesmos autenticidade e integridade:  

6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem As 
• exlgência4,do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,. 

apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do  Process*  ; 
Licitatório;:  que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do  Mao  previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ' 

li 
Cancelada - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — EyEspEciFicA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A):Oualificaolto Económico-Financeira: A) Cartidilo Negativa de 
Falência a Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, I' do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital r  
6.11. , '  Sera°  inabilitadas licitantes  qua  Oro atenderem as .....: 
eségência do presente Edital e seus  MOOS,  sejam  °missals,  .,. • . 
apresentT Irregularidades, e dificulteMe andamento da Proçasso ,  ., 
Ucitatório que discordem  des  Clausulas e normas do Edital, estando'.  
fora do prazo previstq de Impugnação  conforms  o  art.  24d0 Decreto 
10024/1924/02/202211:57:52 . . •• ''. :. '. • i ' 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R CO 
ALMEIDA 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos 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 integrldade, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelada -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Valido ; 
' 

I •  
Can -  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10, i a proposta de preços Inicial e os ; 
documentps 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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioj que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024119,5. 24/02/2022 11:2617 • •  

Cancel DESCI4PRIMENT0 AOS ITENS: • .. 
6.10. • •" ' • " aproposta de  Kayos'  InIcial e os • 
documentrs de habilitagao deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro d ;proposta no sistema, as declarações e proposta InIcial 
deverão der assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. r  

6,11. Sergio 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . , 
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29,47 (proposta) 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 1 -  CC  PORATIVA 
COMERCIO E S RVICO LIDA 

1 
35.189.000/000 -86 - Ralinundo Nonato 
Martins  Onto  

23/02/2022 +14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:26 

I 23/02/2022 - 19:22:40 

18,00 (proposta) 

12,30 

21,43 

12,20 

24/02/2022 -01:13:53 

24/02/2022 - 09:21:25 

24/02/2022 - 09:22:21 

24/02/2022 - 09:24:23 

00.852.563/0001-08  MAIM  SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA . 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

03.930.568/0001-00- ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

11,00 0ó.930.566/000.00 - 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:30:17 MILSOM 

10,00 03.930.566/000i-00 - ODIMILSOM 
ALVES PER 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatedo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0010 - ITEM 0442 - Ficha de Cadastro ser1/100 de Assistencia Especializada  SAE  20x30 cm papel couche 250g lx1.  
Data 

23/02/2022 - 13:48:26 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS:ITENS:: • 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f)- SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, 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,  pars  conferir aos mesmos 
autenticidade e integddade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Valido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
cords&  aos mesmos autenticidade e integridade, . 

6,11. Serão inabilitades licitante* que não atendereM As.  
exIgandas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 

• apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo • 
Licitatailo, que discordem das Clausulat e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/202211:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 licitante que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitattino, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
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23/02/2022 - 14:37:59 

Data 

23/02/2022 -13:48:51 

Valor CNPJ 

0,88 (proposta) 03.930.566/0001-00 
• ALVES PEREIRA !  

Ii 

DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
 proposta de plenicial os, 

de habilitação deverão ser anexados  con nte 
proposta no sistemei, as declarações e  prop Plc  

assinada* digitalmente através da assi tu 

3741 
8.11. • Serio irabilltadai licItantes  qua  não atenderem 
exigenclaS do presente  Edited  e seus Anexos, sejam Of1111381; • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do  Edits',  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme ci  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 

1 LOTE 0010 - ITEM 0443 - bloco de anotações  Programs  Saúde na Escola PSE, 15x21 cm ao 63g 1x0  cares  c/ marca d'agua.  
Valor  CNN l' t Situaglo 

9,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA I 

24/02/2022 - 01:13:59 

Cancela 
8.10. 
documen 
registro d 
deverão 
conferir 

't. 

Data . 

23/02/2022 - 13:48:39 

6.11. Seri*  inabilitadas licitantes que não atenderem Os 
exigência* do presente Edital e seus Anexoi, sejam omissas,". 
apresenter irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórioque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2922 11:26:17 • - ' . 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS: • • • •—• 
6,10, P,• 'a proposta de preços Inicia) 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 as mesmos autenticidade e Integridade... 

24/02/2022 - 09:22:29 

24/02/2022 - 08:24:35 

23/02/2922 • 15:31:26 
•-• 

23/02/2022 - 19:22:40 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001.86 • R CO 
ALMEIDA 

18,48 (prciposta) 40.182.278/0001.41 COR 
COMERCIO E SERVIC01, 

18,30 (proposta) 35.189.000/0001-68 • Raim 
Martins Brito ' 

8,00 (proposta) 

13,31 

7,90 

00.852,563/0001-08 - MAURO SORO 
BRITO VIEIRA 11 ' 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

03.930,56810001-00- ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

„ 
Cancelado - DESCUmrRIMENTCi AOS ITENS: 
6.1.1 - EYESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital: 
8.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falencia e  Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fOra do prazo de validade, de acordo com o item 8.7 do edital 
6.11. j' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital a seus Anexos, sejam omissas, 
apresenter irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório  qua  discordem das Clausulai e normas do Edital, estando 

.fora do prezo previsto de Impugnação cçntorme o  art  24 do Decreto 
10024119F410212022 115752  ;it; it'  

RATN 
P1) 

do Nona o  Canceled°  Descumprimento ao item  GAO  do Edital;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,  pars  conferir aos mesmos 
autenticidade e integrldade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a soficitação de composição de  
gusto  por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

• 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 'pi Selo inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigência ado presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem ci andamento do Processo 
Licitatóriof que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/194.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE  0010 - ITEM 0444- Certlflcados 21x31 cm ap 180g Imp 4x0  
Situaçao 

.1 . 
Cancelad - DESCUMPRIMENTOAOS ITENS:, s. 
6.10. • •   a  proposal  de preçoilnicial a as' 
docurnerr de habilliação deverão ser anexados cOncomitante a6' • 
registro di  'proposta no sistema, as declarações e proposta inicial • 
deverão  sat  assinadas digitalmente  Waves  de assinatura digital, para • 
conferir  ads  thesmos autenticidade e integridade. „ • • • 

6.11.' Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 
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Data 

23/02/2022 - 13:49:04 

r  

Valor CNPJ 

1,47 (proposta) 03.930.586/000 -00-  OD  
ALVES PER EIR  

23/02/2022 - 14:37:59 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 ' 
• 

24/02/2022 - 01:14:08 

I 24/02/2022 - 09:21:58 
i 

• i 2; 022 ' 2:4 . : 8'  24/0 2 -09: 4 

i 

'24/02/2022- 09125.08 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.1.1— E) ESPECIFICA e f) • SIMPLIFICADA—foca do prazo de 
validade, de acordo com o Item 8.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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  Eckel,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:14:03 

24/02/2022 - 09 21'30 : 

24/02/2022 -09:24:55  

1,85 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

1,83 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital, 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, pare conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

4,00 (proposta) 00.852.563/00g1-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
B ITO MIRA . • susto por item 22/03/2022 15:33:40 

•.• ; • 
3,20 .852. R0 SRGIO Cancelado - Empresa não cumpriria sólicitação—de composição de , 

ITO VIEIRA ;¡  Ii susto por item 22/03/2022 153340 . 

1,33 4 .182.278/004 P, CIRATIVA Válido • . 
; • CDMERCIO E LTDA ' 

Martins Brito 

I I 
S 

LOTE 0010- ITEM 0445- Leques (ventarola), 21x20 cm, x4  cc,  papel  triplex  250g. 
Situação 

MILSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as cledaracões e proposta Inicial • 

• deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11. 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
valldade, de acordo como Item 6.7 do edital.  
6.1.3 —A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
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 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

6,13 (proposta) 40.182.278/0061-41 -CORPORATIVA Válido , 
, 

: .... CpMERCIO E SER VICOS crpA:  : . • 

. 

5,08 (proposta) 3ki89.660./00d ' • - Ra  Undo  Nonato Cancelado- Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes • : • 
, Martins Brito , . i i. ' arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação I  

' • dos documentos , . : •: • j ,i •. : . I • • 
para habilitação, a propósta de preços lnicial e os documentos de 

• habilitação deverão ser anexados .1 ' • ' t• • • 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Inicial deverão ser assinadas i 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 

RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composlçao de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 ; 

JR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
.• „ 1 susto por item 22/03/2022 15:33:40 .1 

M ILSOM ' Cancelado- DESCUM PRIMENTO AOS :ITENS: 
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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
100241198.5. 24/02/2022 11:26:17 

2,80 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

4 

2,00 (proposta) 01.852.563/000 -08 - MA 
BRITO VIEIRA• 

1,20 00.852.563/000 •8 - MPI 
EVITO VIEIRA 

1,18 cL) .930.568/000 
ALVES PESEI 

• 

• 

3,69 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 
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1:1 

LOTE 0010- ITEM 0446 - Cartao de atendimento do CTA 10x18 cm mp 1x1 cor ap 180R. 
Valor CNPJ I SltuaçãO 

. , 
23/02/2022 1:49:15 J 0,29 (proposta) 03.930.566/0001-00  -OD  t4  -SON  /tj  Canceled  

ALVES PEREIRA I ,,, 
i 1j. 

r 6.10. , • • 
• documen 
. registro d 

Data . o! 
• • '1.: 

,DESCUMPRIMENTO  ADS  'TENS: 
II  droops*  de pregris Inicial soe) 

de habilitação deverão  sac  anexadoe COncornitante aol 
proposta opinstant!, as.  declaraÇães • proposta ¡Motel tr 

deverão sØr Bsslnads digitalmente  agaves  de  ass' ra dig/tel,  pa  
conferir a4amasmos„ *Maria 
• • • rd, . 
6.11, , Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:37:69 0,40 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA J 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPEC(FICA et) - SIMPLIFICADA fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edite r • • 

6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 • • •  

23/02/2022 - 15:31:26 0,57 (proposta) 40.182,278/0001-41 COR ORATIV 
COMERCIO E SERVICOS L1DA 

0,56 (proposta) 35.189.000/0001-66 . RairrrJdo  Non  
Martins Brito 

0,90 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAU 
BRITO VIEIRA 

0,80 00.652.5(5310001-08 
BRITO VIEIRA 'I 

0,41 40.182.278/0001-41 4COR 
COMERCIO E SERVICOS' 

Waldo 

o Cancela - Descumpriment.  o ao item 6.10 do Edna!, As licitantes 
arcarão  Corn  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos j • . . 
para habilitação, a proposta de  preps  inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declaraçães e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

p SERG 0 Cancelado - Emprese não cumpriu a  solicitor*  de composição de. 
susto por tem 22/07022 15:33:40 .: : ; • : • t 

Cancelada -  Empress  não cumpriu a solicitação de Comrosição de 
eusto por 022 1533:40   

RATIV 
PA 1,  

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:14:14 

24/02/2022 Ofi:22: 10 

24/02/2022.09:25:30 Válido 

LOTE 0010 - ITEM 0447- Formulário de Atendimento do SI.CTA  tam  20x30 cm papel ap 75g 1x1 cor. 
Data 

23/02)2022- 13:49:29 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA ' 

Valor CNPJ 

23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R CO 
ALMEIDA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. -  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaragies e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. . ; 

6.11, Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem as 
exigências do  presents  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/190,5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — EYESPECIFICA f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do ecittal! • . 
6.1,3 — A)[Qualificarão Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. tetra do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/194)02/2O22 11:57:52 

23/02/2022 - 153116 

23/02/2022 - 19:22:40 

29.77 (proposta) 40.182.27810001-41TCOR 
COMERCIO E SERVICOS , 

I ' 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 I.  Farm  
• ••;• Martins Brito . • 

RATIVA Válido 
DA  

o Canceled  Descumprimento ao item 6.10 do Edital, Ai licitantes 
.arcarão Fr todos os custos decorrentes da obtenção apresentação
'dos docu os •' ; • to! •• :  
pars  habilitação,  a proposta de  preps  Inicial a os documentos de 
habilitação deverão ser anexados  
concomitante ao registro da propósta no sistema, as declant9,5es 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Non 

24/02/2022 - 01:14:18 

24/02/2022 - 09:22:24 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAIJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu e Solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

sue portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://valictaarquivo.portaldecomprespublicas.com.br  
,...,COVPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  Públicas em 24/03/2022 es 11:12.05. 
MIS PUBLICAS Código verificador: 22A7AC 



24/02/2022 - 01:14:24 

24/02/2022 - 09:22:29 

• 15.00 (proposta) 

23/02/2022 - 15.31.26 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
content  aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Seam  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:25:48 21,43 40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Válido 

24/02/2022 - 09:30.30 

24/02/2022 - 09:3640 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

10,00 03.930.568/000 r-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão  set  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. 

8.11. . Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as • 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissat, • • 
apresentem irregularidades, e dillcultern o andamento do Processo '• • 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do  Edited,  estando 4  
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto. 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatório, que discordem das Clausulai e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

11,00 

LOTE 0010 - ITEM 0448 - Formulário de sollcItactio de medicamento  anti  . retroviral 20x30 cm  pap  ap 75g 1x0 cor. 

23/02/2022 - 14:37:69 2200  (proposta)  13.926.598/0061-96 - It (OSTA 
MEIDA ' 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de • 
validade, de acordo com o Item 6.7 do  Waal.  
6.1.3 — A) Qualificação Econamico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
lidtante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
8.11. Serão lnabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatério, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11157:52 

Data 

23/02/2022 - 13:49:40 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

I 23/02/2022 - 19:22:40 

29,77 (proposta) 4.182.278/000 
COMERCIO E 

29,47 (proposta) 3t.189,000/000 
Martins Brito 

00,852,583/0001-08- MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 1 . . 

. .• 
00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA = . susto por item 22/03/2022 15:33:40 

j 

- CO 
RVICO 

Its 

PORATIVA 1/ado 
LIDA ' 

nundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 8;10 do Edital, As licitantes 
.•,; • • arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos • 
para habilitação, a proposta de pregos inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 
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Data 

23/02/2022 -'13:49:52 

Valor 

0,21 (proposta) 

CNPJ 1 

03.930.566/0001-00,  op  tA 
ALVES PEREIRA t; 

0,40 (proposta) 23/02/2022 - 14:37:59 13.926.598/0001-96 -R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022. 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 , 

4,11 (proposta) 40.182.278/0001-41 - COR9ORATIV 
COMERCIO E SERVICOS 4TDA. 

4,07 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raim 
Martins Brito  

, 16.00 (proposta) 00.852.563/0001-08 rM,UP  SERG 
BRITO VIEIRA 

. 0,69 00.852.563/000148 
BRITO VIEIRA t 

2,96 40.182.278/0001-41 CO9 RATIV 
j 

COMERCIO E SER IC081., DA 
24/02/2022 - 09:26..07 

Pagina 655 de 747 

El • El  

Fe, 

24/02/2022 - 09:36:44 

24/02/2022 - 09:25:00 

24/02/2022 - 09:30:34 • 

, 1Z20 03.930.5436/0001-00 • ODIM SOM 
ALVES PEREIRA 

21,43 , 40.182.278/0001-41 ;01  *RAT  
COMERCIO E SER VICØS1' DA 

11,00 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA II ' 

10.00 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelad DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: .! 
8.10. ' :a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  con ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinature —
conferir a a mesmos autenticidade e integridade, 

6.11. Serão inabilitadas licitantes q não atenderem As 
exigência do  presents  Edital e  sews  Anexos, sejam °misses; , 
apresent Irregularidades, e dificultemo apdarnenio do Processo 

!Z,Licitatório que discOrdem daa ÇáUsulaa,e flOrMee do adital, estando 
;  fore  do  pr Ito  preVIsto de  Impugns e ' 4 dp Decreto 
10024/158t5. 2410* 022 12 QJ n  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10. ' a proposta de preços In dal 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. • ' Sergio Inobilitadas licitantes que não atenderem as • .. 
i., exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,.. .. 

apresentem irregularidades, L  e dificultem o andamento do Processo -• 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estendo , 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17.  : . ' • •: :1 - • • - ' ,- . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
. 

6.10, ,,  a proposta de pregos inicial aos 
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 
conferit 95 mesmos 'autenticidade e integridade. • 

6.11. ,1 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
. 1 

exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,;.  
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóricir que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prozo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5, 24/02/2022 11:26:17 

, 
LOTE 0010- ITEM 0449- Carta° de Atendimento. Serviço de  Ass  stgncia Especializada .  SAE  17x13 cm ap 180g 1x1 cor.  

1 • . 
Sltuação  

Canceled  ,- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:lr, 
6.10. , • . aprppostadepreços:iniclaleos . :t  
• documenips de habilitação deverão ser aneeados cOncomitante ao . t 
• registro dj proposta no sistema, as declarações e proposta inicial e • 
deverão ser assinadas digitalmente graves de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade,. I. ' • 

6.11. Serão inobilitadas 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
6.1.1 - El ESPECIFICA e 1) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do  edits!  
8.11. : Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Editsl 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52  

Waldo I 

Cencelad Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão clen 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 
autenticidrde e Integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelad  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por tem 3/4f0 15. .40,0   

Canceled  .- Empresa não cumpriu solicibigao 'de composição de . 
susto por tem 22/03/202.2153349' 3. • • - 

Válido 

LOTE 0010- ITEM 
Data 

v. portal de 
___COMPRAS S  

Valor CNPJ Situação 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://ialidaarquiVo.portaldecompraspublicas.com,br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 
Código verificador: 22A7AC 

0450 - Registro Semana do Serviço Antivetorial  FAD  . 07 21 x 30 cm,  imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  



23/02/2022 - 14:37:59 2200 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 4&182.2781000 -  CC  PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/000 -66 - Ra inundo Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 • 15:31:26 

23/02/2022- 19:22:40 

' 24/02/2022 - 01:15:13 

24/02/2022 - 09:22:60 

24/02/2022 - 09:25:07 

16,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

.852,563/0001-08 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MA RO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

03.930,566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022. 09:30:40 

21,43 40.182278/0001-41 CORPORATIVA 
. COMERCIO E SERVICOS LTDA 

I ri 
11,00 08.930.566/0001-00 0E3 MILSOM • 

VES PERE! q 

24/02/2022 - 09:26:21 

I 
portal de a t Jade do  document°  pode S 

..„StIMPRA8 Documento gerado eletronicamente n 
PUBLICAS Oóci  go  verificador 22A7AC 

'ti  

. , 
alid arquivo.portildecompraspublicas.coni.br  ! 

Oat em 24/03/2022 is 11:12:05. •  
Verificada n Stt h° 

Portal de C,orti ras PUb 
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12,40 (proposta) .930.586/0001-00 -00 MILSOM 
,. ALVES PEREIRA , 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Seam  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 
10024/198.5. 2402/2022 11:28:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6,1.3 - A) Qualificação Econ6mico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade. de acordo com o Item 8.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
eudgilncias do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Procesio/•,. 

• Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital' estando • 
fora do prazo previsto de Impugnação  Conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, 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 
digitaIrnente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e Integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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,  pans  
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Válido 

Cancelado - DESCOMPRIMENT6AOS ItENS: • •• . 
6.10. •   prOpósta de  prow°  inicial e • 
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, Mira 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11, Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

Canceiado - DESCUMPRIMENTO AOS'ITENS: 
610. •: •  a proposta de  prows  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

• 

LOTE 0010 - ITEM 0451 - Reglatro Mario do Serviço Anfivetoria . Ponto Estratégico  FAD  . 07, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 
75g, 100)(1.  
Data Valor CNPJ Situação 



• 1Z40 (proposta) 03.930.566/0001-00 T ODIM 
ALVES PEREIRA 

LOTE 0010 - ITEM 0452 - Registro Mario do Serviço Antivetorial . pesqu a Entorno digIcafTratamento  FAD  . 01 , 21 x 30 cm,  Imp.  
1x1 cor, papel 75g, 100x1. I : , , 

t 

Data,, Valor CNPJ 

24/02/2022 - 09:36:54 10,00 03.930.568/0001-00 • ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

: 

ura 

1ha 

1  Cancelai,- DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: •.,-" 
• 6.10, 1 I. '  -a propode de Preços 

documentos de habilitação deverão der enekadoe 
• registro dê proposta no sistema, as deciarações e proposta  fn  

deverão ser  assinadas digitalmente através de assinatura digital, pligii , 
• conferir as mesmos autenticidade e Integridade. ' • i 

6.11. . Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigêncial'do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresente/riirregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Clausulas e rmas do Edital, estando . 
fora do  pr  o previsto de Impugnaolior o  art.  24 do Decreto • 
10024/19S,5. 24/021722 11:2t3:17iiii .1,  

23102/2022 • 13:50:22 

22.00 (proposta) .J: 13.928.598/0001 
• ALMElD 

Canceladel, DESCUMPRIMENTO A05 
E) PPECIPI :0 ly,SIMPLIFJPAD,°.„.itEtr,fi oP  Prep  I. 

eddidale, de  =ado o Item 6.7, 000601,10.0:.  rtiti •• ,r 
A)pualtficação Econômico-firiandeire:A) Certidão Negativa de 

Falência d Concordata ernitida pelo cartório da sede do ' 
licitante. fora do prazo de validade:de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. 1Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as ' 

. exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas. : 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatitirio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação confortne o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 ' 

23/02/2022 - 15.31:26. 

23/02/2022 - 19:22:40 

• 
24/02/2022 - 01:15:17 

24/02/2022 - 09:22:56 • - 

24/02/2022 - 09.25:11 

.29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA  Valid°  . . 
COMERCIO E SERVICOS LTDA ' . • J."' ' • • • 
35.189.000/0001-68 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção a apresentação 

dos documentos 
' para habititação, a proposta de preços inicial e os documentos de 

habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta !nicksl deverão ser assinadas ' 

' digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05

O  

- 
, 

Cancelad 
susto por 

12,30 00.852,583/0001-08 MAU SER 

12,20 03.930.568/0001-00L  ODIM (-SOM 
ALVES PEREIRA 

29,47 (proposta) 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 • MAU 

, BRITO VIEIRA 

BRITO VIEIRA 
p SERG - Empresa não cumpriu a solicitaçáo de composição de' 

cm 22/03/2022 15:33:40 • • . . • • . . 
• 

O  Cancelado'.  Empress  não cement:fa aelicltai.ao de composição de 
susto por tem 22/03/2022 1533:40 • '.• : • • , 

CanceladO- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   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 digitaimente através de assinatura digital, para 
conferir a s mesmos autenticidade e integridade. 

21,43 40.182.278/0001-411  COR RATIVA!‘ 
COMERCIO E SERVICOS LIDA , 

.1' 
11,00 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 

ALVES PEREIRA 

. i 
6.11. Serão I abilitadas licitantes que não atenderem As .-; • 
exigência 'do  presents  Edital e  sous  Anexos,  sejam Prrilssesa 

estando 
fora 

; 
apresentemirregularidades, e dificultem o andamento do Processo:   ; 
Ucitatério dl das C164t6184_6 normas do. Pfltal, 
fora do o previsto da Impugnação  conforms art.  34 do Decreto .!...,- 
10024/1 5; 24/02/3022 11:36.:s1.

7.1...i,
lfit114, 1 i 

I 

Válido 24/0212022 - 09:26:32: 

24/02/2022 - 09:30:45 

• 

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigAncia do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

• apresente/ri Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrio: que discordem das Clausulas e normas do Edgar, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação corrforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

me portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 es 11:12:05. 
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Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
, 6.10. apropostadepraçoslnidaleos 

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 s 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 
LicitatOrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 ag mesmos autenticidade e integridade.• • 



23/02/2022 - 14:37:59 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 • R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182,278/000 -41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 38.189.000/000 Ra mundo Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:15:23 

24/02/2022 - 09:23:06 

24/02/2022 - 09:25:16 

16,00 (proposta) 

12.30 

12,20 

00.852.563/0001-08 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 MALRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 09:27:55 

;. 24/02/2022 • 09:30:49 : 

.21,43 4 .182.278/0004, C 
COMERCIO E ERVIC 

11,00 .930.566/00d-00 ; 0 
VES PEREIRA • 

tri I ! 
PORATIVA 
LTDA,„ 

1/1.1L"BOM  

    

12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 45 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa 'de 

. Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do .. : . 
• licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital • 
6.11.. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem és'• 
tedgências do  presents  Editsl e seus Anexos, sejam omissas, . • 
apresentem Irregularidades, e dificuttem 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 24/02/2022 11:57:52  

Valid°  

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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 1 
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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto  pot  item 22/03/202215:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de preços  hided  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 Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
• ' ' • 

Válickf
„

! 

• , 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS!ITENS: 
6.10. 'a proposta de preços  Inlets!  e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 

, 100241198.5. 24/02/2022 11:26:17 j 

LOTE 0010- ITEM 0453 - Tabela. Etiqueta Laboratório, 2; x 30 L,.  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1, folhe com 2 picotes.  
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 is 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Data 

23/02/2022 - 13:50:45 

Valor Ct4PJ 

1240 (proposta) 03.930.566/000 1-00 - 00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 
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23/02/2022 -14:36:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R CO TA 
ALMEIDA 

If 

Cancela - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: Y. 
6.1.1 — E)tSPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -.fora do p 
validade, Ce  acordo com o Item 8.7 do edital • • ' 
8.1.3 —A) ualificaolio Econômico-Flnanceira: A) Certidão 
Falência Concordata emitida  pet*  cartório distribuidor da sede 
licitante, fQa do prazia de validade,'de aciardia com o item 6.7 do edital 
6.11, J  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem 
exigêncial do  presents  Edital a seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do  promo  previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022- 19:22:40 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 tCOR FLATIV Válido 
COMERCIO E SERVIÇOS DA ; 

, 
29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 • R 
• ' Martins8rito 

24/02/2022 -01:15:29,  

24/02/2022 - 09:23:16 

24/02/2022 - 09:25:19 

: 
do.NC09 o .canceia4. Descumprimer1to ao Item 6.10 do' EditaL'Ai licitantes • : 

arcarão cOm todos OS custos decorteltee da otttanga9 é apresenta 
dosdocurtentos . 16$16V101ftkr 

rfhabili deverao ser ansualosl.6 , AtA , 
pare habi , proposta de preço 

• 

 $ de 

concOMitante ao registro da prOpoata nO cIsterna.as declaras 
proposta inicial deverão ser assinadas i:: : 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir  sae  mesmos 
autenticidade e integridade. 22(03/202215:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33;40 J! • ' 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição 0fh 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 ; 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11. ! 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 o previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19,5, 24/02/2022 11:26:17 ' • . . 

it • 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA ., 

1 
12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 

BRITO VIEIRA 

12,20 03.930,566/0001-00- ODIMILSOM 
ALVES PER 

24/02/2022 - 09;30:54 

24/02/2022 - 09:28:22 21,43 40.182,278/0001-414  ,COR 
COMERCIO'E SERVICOS 

11,00 03.930.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA = 

Valido 

 IL  
Cancelaa:- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. 1  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  sr  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a15 mesmos autenticidade e Integridade. 

, 
6.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigência do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas; • 
apresenteM Irregularidades; e dificultern o andamento do Processo 
Licitatório  qua  discordem das Catuataaa e normas do Edital, estando. 
fora do prazo prevista de Impugnação conforrna varl, ,do Decreto 
10024/1910, 24/02/2022 11:26;17 "I; • ••"'•.eq`l • !: 

• 1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 13:51:00 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 

LOTE 0010 - ITEM 0454 - Programa de  Controls  da Febre Amarela e Dengue . PCFAD . ItInentalo de Trabalho, 21 x 30 cm,  Imp.  

ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:26  29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERVICOS 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de pregos Inicial aos 
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, , 

I, • 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigênciai do presente Edital a seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  wt.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

, 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS; ' • 
6.1.1 — EyESPECIFICA e I)- SIMPLIFICADA —fora do prazo de 

• validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. • 
6.1.3 — A):Oualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência à Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do • 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. ti Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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 24/02/2022 11:57:52 •  

RATIVI Valido 
DA 1h 
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40 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Ralmundo Nonato 
Martins Brito 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/202215:38:05 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
Susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOSITENS: • • • . j  . . „ 
6.10., a proposta de preços InIclal aos : 

. 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. 

611. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem  its  
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 , 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  Midst  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, 

8.11. Santo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERV1COS LTDA 

. 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito .¡ 

Data 

23/02/2022 - 13:51:14 

23/02/2022 - 14:38:00 

Valor 

12,40 (proposta) 

CNPJ 

03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA • 

22,00 (proposta) 13.928.598/000 
ALMEIDA 

STA 

r 23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:28:18 

24/02/2022 - 09:23.28 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRAI 

0,852.563(00Õ1-08 M RO SERGIO 
ITO VIEIRA 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33.40 , 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

16,00 (proposta) 

12,30 

ma portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  Ito  http 
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24/0212022- 

24/02/2022 

01:15:34 

• 09:23:23 

15,00 (proposta) 

' 12,30 

00.852.583/0001-08 
BRITO VIEIRA , 

00.852.563/0001-08 
ITO VIEIRA1  

- M 

- MAURO 

RO 

SERGIO 

SERGIO 

24/02/2022 - 09:25:27 • •12,20 -; 0 .930.566/000 0  MILSOM 
VES PEREI • ' 

24/02/2022 - 09:28:40 21,43 4.182,27W000 -41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E TRVICOS LTDA 

24/02f2022 - 09:30:58 11,00 03.930.566/0001-00 -  op  miisom 
ALVES PEREIRA 

LOTE 0010 - ITEM 0455 - Testa rápido  DPP  Leishmanioses visceral Canina. , 21 x 30 cm,  imp.  1x1 cor, papel 75g, 100x1.  
Sltuaç5o 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
conferlr aos mesmos autenticidade e Integridade, 

6.11. Serão inabilitadas licitantei que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Scontimico-Financeira: A) Certidão Negativa de 

, Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do • 
licitante, fora do  pa=  de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dfficultem o andamento do Processo 
Licitaffirlo, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado Descumprimento soltem 6.10 do Edital, As licitantes • 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial Et 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. 22/03/2022 15:36:05 

• 



23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R COSTA 
ALMEIDA 

3 

23/02/2022 -19:22:40 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS  ',TPA  

11 
. 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 Ft'airm.. do 

Martins Brito  

23/02/2022 - 15:31:26 

24/02/2022 - 09:25:37 12,20 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

21,43 40182.278/0001-41 COR RATIV 
COMERCIO E SERVICOS DA 

11,00 03.930.566/0001-00 ODIM  SO  
ALVES PEREIRA 

LOTE 0010 - ITEM 0456 - Programa de  controls  das Lelshman oses (flch , 1 x1 cor, papel 75g, 100x1. 
Data 

23/02/2022 - 13:51:25 

Valor  CNN  

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 01:15:49 

24/02/2022 - 09:23:34 

24/02/2022 - 09:25:43 

16,00 (proposta) 

12,30 

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

00.852.563./0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.10.   a proposta de preçoi  hide!  e 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante 
• registro da proposta no sistema, as declarações e propostapicia 
deverão ser assinadas digitalmente atravas de assinatura  di  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. " 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es ,--
exigências do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio,: que discordem das Clausulas e normas do altar, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conform  o  art.  24 do Decreto 
100241195. 24/02/2022 11:26:17 • .. • • . .  
Abdo 

, , 
Cancelad [ DESCUMPRIMENTO AOS ITENS •-.? 
6.10. 1 I  , : 'a proposta de pregos Inicial e os 
documentps de habilitação deverão ser anexados  concomitant.  ao  
registro da'proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a s mesmos autenticidade e integridade, 

i •r- '• i , 
6.11. 1 Serão inabilitadas licitantes que  nip  atenderem As  

ii  

exigência; do presente Edtal e seus Anaxoe, sejam omissas, 
apresent '• irregularidades, rs dificultarao estriamento do Processo . 

. Ucitatório que discordem das Cláusulas e normas 46 Edttai, estando 
fora do  pi

t  

o previstri de Impugnação  ',conform°  0  au  .4ØO Decreto • 
:10024/1911.5. 24/02/2p22 11:28;17,714.1101 k*rf ,'' ' .ti".: 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 habilitadas licitantes que NI* 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  Rater,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 , 

Cancelade DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: ,• 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPUFICADA — fora do prazo 'de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 

. 
• , 

6.1.3 — A),Qualificaçao Econômico-Financeire: A) Certidão Negativa de 
Falência s Concordata emitida polo cartório distribuidor da sede do-  tx•-- 
licitante. fra do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencistado presente Edital e'seus Anexos, sejam omIssas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processe 
Licitatório  qua  discordem das Clausulas e normas do  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelad pescumprimento ao item 610 do Edital, As licitantes ' 
arcarão crrn todos ps  ouster;  decorrentes da Obtenção e apresentação 
dosdocustrentos 1 1 

pare habi tação, a praptistade preygosInida! e deipre  Ns  de 
habilltsça deverão ser anexados '• • s' • 
Concomit te ao regiStro da proposta no sisterna, as declarações e, 
proposta icIal deverão ser assinadas ' : : • 
digitalmente através de assinatura digital, pare  contort  aos mesmos 
autenticidade e Integridade. 22(03/2022 15:36:05 • ' 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40. 

Cancelado • DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 

6.10 a proposta de pregos  Midst  coa 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta hidal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11. Selo 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 .5. 24/02/2022 112617 • • " 

24/02/2022 - 09:29:15 

24/02/2022 09:31:08 

captu 

Situação 

e  exame  de Pleb6tomos 21.x 30 cm, Imp. • , . ,  

• 21,43 40.182.278/0001-41 - CORFIORATIV 
COMERCIO E SER VICOS IrDA 

24/02/2022 - 09:29:25 Válido 

I. portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:/hal daarq 
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e 4Zb' i  1 ,.s ,..e.„ ., ,.  
4,  C ANJ  la 

22..40.3 1t; 
u. 

11,00 03.930.566/0061-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA • 

Valor  CNN  
12,40 (proposta) 0.930.566/000 

ALVES PEREI 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 4 .182,278/0001L41 - C PORATIVA 
GpMERCIO E SERVIC

. 
 OVA! ' 

i' 29,47 (proposta) 3.189.000/000-66 - Ra nundo Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 - 15:31:26! 

23102/2022- 19:22:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
8.10 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 mesmoi autenticidade e Integridade, • . • . • • 
1 1.1 • . . 

6.11. 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 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 

LOTE 0010 - ITEM 0457 - SIVEP. Sistema de Informação 
cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 

de Vig lancia EpIdemiológica . Notificação de Caso de  Malaria,  21 x 30 

Data 
23/02/2022 - 13:51:55 

' Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial soa 
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 és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6rio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 01:15:54 

24/02/2022 - 09:23:38 

24/02/2022 - 0925'52 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

. , 
JR0 SERGIO 

,
Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitagto de cornposictio de 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 ' 
Udtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital; estando 
fora do prazo previsto de impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto .• 
10024119 24/02/2022 11:57:52 • • 

24/02/2022 - 09:29:31 

, 24/02/2022 - 09:31:17 • 

15,00 (proposta) X.852.563/0001-08 - MA 
BRITO VIEIRA 

12,30 0.852.563/000 ;-08 - MAJRO SERGIO Cancelado • Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA I . susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,20 01.930.566/0001410 -  OD  MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 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. Saito  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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

21,43 40.182.278/0061-41 • CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

03.930,566/0001-00 -OD IM LSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: • 
ALVES PEREIRA ., • 6.10. • a proposta de preços inicial os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitelnie ao . 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 1 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. . • • • i 

• 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  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

susto por item 22/03/2022 15:33:40 

1, LOTE 0010 - ITEM 0458 -Atendimento  Clinic°  e Vacina 
75g, 100x1. 

o. Mornènto Mario de Atendimento, 21 x 30 cm,  Imp.  1x1 cor, papel 
41  

t Data 

loge portal de 
Ti

rA
CIUMI 

' Valor  CNN Situação 

A autenticidade do documento pode  stir  verificada no ite httpsf/Naliclaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Corripres Públicas em 24/03/2022 As 11:12:05. 
Código verificador 22A7AC 

Pagina 662 de 747 

0 El 

   

    



16,00 (proposta) 

12.30 

12,20 

00.852.583/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA "0  ! 

21,43 40.182.278/0001-41 COR ORATIV 
COMERCIO E SERVICOS DA 

11,00 03.930.588/0001-00 • ODIM SOM 
ALVES PEREIRA r), 

24/02/2022 - 09:29:39 

24/02/2022 - 09:31:22 

Jr 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R CO TA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:28 

23/0=022 - 19:22:40 

29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 COR ORATIV 
COMERCIO E SERV1COS DA 

• 
29,47 (oroposte) 35.189.000/0001436  Reim  do No 

Martins Brito 

24/02/2022 - 01:16:03 

24/02/2022 - 09:23:43 

24/02/2022 - 09:25:57 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
8.10. ,  a proposta de  pr  
documentos de habilitação deverão ser anexados  co  
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro  
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura 
conferir aos nesmos autenticidade e integridade.t:,!!• 

t , r • . .• • - J i 1, . • . .• . '• . 

8.11. r :Serão inabilitadas licitantes  quo  não atenderem ris 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas.: 
apresenteM irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórid; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:28:17 - • 1  r • • : . 

Pr ' . .  
Canceled-  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: : • • , . i. • 

• 8.1,1 - E)ISPECIFICA e I) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, 0

( 
 acordo com o Item 6.7 do edital .. -: ' • .. : - 

8,1.3 - A)i, ualificação Econômico-Firiancelra:.A) Certidão Negativa de 
Falência 0, Concordata emitida  Oak!  cartõriti distribuidor da sede do • • 
licitante. do prazo de valiciade:de acordo  corn  o Item 8.7 do  aortal  

: 8.11. t Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es • 
ex1g8nc14 do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentarn irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório:que discordem das Clausulae e nOrmas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 • : • • : ' 

. • - :.• 
Descumprimento ao Item 8.10 do Edital.-As licitantes 
todos ca custos decorrentes da obtençao soiresen 

entos ,1 .  ,• Ii  
; a proposta de preços InicIal.  or  documentos de • 

'Cleverão antixadosi»0».;,,;') r : ••••••:..)5": 
te ao registro da propostsi.rio sigma. atideclisrações 

proposta Inicial deverão ser assinadas.' " • %‘" • 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03(202215:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40, 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
 a proposta de pregos [Nolal 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 lidtantes que não atenderem is 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/191.5. 24/02/2022 11:28:17 • • ,' • • 

1  

Can -  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. r  apropostadepreçoslnlcialeos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir a s mesmos autenticidade e integridade. 

' 8.11. Serão iriabllitades licitantes que não atenderem as 
exigência 'do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; 
apresenteft, Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo • 
Lidtatono que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do pr.zo previstd de Impugnação  Conforms  o  art,  24 do Decreto • 
10024/1 5:24102/2022 11:23:17 ,r!,]••• • • ' • • • 

23/02/2022 - 13 52 05 12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

o .Cancelad 
arcarão 

:doe  dorm  
• para bebi]  

habllltaçã  
;:coriComit 

Válido  

LOTE 0010 - ITEM 0459 -  So  icitagao de Exame Laboratorial para o Diagnóstico de Raiva, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 
100x1. 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 , 

Data 

23/02/2022 - 13:52:16 

Valor CNN 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

 

In portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:/Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br ' 
CO Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Pi:Micas em 24/03/2022 is 11:12:05. 
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23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 -01:18:07 

24/02/2022 - 09:2348 

24/02/2022 - 09:26:02 

29,77 (proposta) 4â.182.278/000j-41 - CIPORATIVA 
COMERCIO E SERVICO LIDA 

29,47 (proposta) 3.189.000/000 
Martins Brito 

- Ra iundo Nonato 

1500 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

' t • 
21,43 4 .182.278/000 1 .CdRPÔRÃTIVA 

MERCIO E SERV1COS LIDA 

11,00 01930.566/00040 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:29:47 

24/02/2022 - 09:31:27 

23/02/2022 • 14:38:00 

, 
STA • Cancelado DESCCIMPRIMENTO AOS fTENS: 

1. • r. 6.1.1 E) ESPECIFICA e f) • SIMPLIFICADA —fora cto prazó de 
• " • validade. de acordo com o item 6.7 do edital. • . ;; 

6.1.3— A) Qualificação Econtimico-Finahceira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigênclas 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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

'Cancelado-Descumprimento soltem 6.10 do Edital, 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 
autentiddade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem dás Cláusulas e normas do Edital, estando . 
fora do prazo previsto de Impugnação cOnfomte o  art.  24 do Decrato 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • 

Válido : 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços  Irk al  aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta •nicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que nitro atenderem es 
, exigências do  presents  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 
10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 

LOTE 0010 - ITEM 0480- Calendido de Vacinaglio CanIns, 21 X 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Data 

23/02/2022 - 13:52:30 

Valor  CNN Situação 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10.   a proposta de preços Slidel aos 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

(proposta) .928.598/000 96 R 
MEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: .•• . 
6.1.1 —E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA —fora do 'prazo de 
validade, de acordo com o Item 8.7 do sidital.. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Ólegathiá de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atendereni 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  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

-c 
RVICO 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001 
COMERCIO E S  

PORATIVA Valido 
LIDA 

ME portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  Site  httpellvalidaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
.....COPRAS Documento gerado eletronicamente nOsPorted de Compras PUbl cas em 24/03/2022 As 11:12:05. 
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I t 

1 

0,60 (proposta) 13.926.598/0001-96 • R CO 
ALMEIDA 

2,87 (proposta) 40.182.278/0001-41C.OR  RAT  V 
COMERCIO E SER CO$. DA 

" • 
2,84 (proposta) 35.189.000/0001-66 • Raimundo NOnato 

Martins Brito  

23/02/2022. 14:38:00 

23/02/2022 -1:3l:26'.  
. , . 

23/02/2022 - 19:22:40 

ar 

me portal de 

eakCftgliggS 
A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:/1v.IldaarqL4Ivo.portaIdecoirpraspubIlcaa.com.br  
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ra 

24/02/2022 - 09:29:54 

24/02/2022 - 09:31:33 

24/02/2022 - 09:26:06 

24/02/2022 - 01:16:11 . 

24/02/2022- 09:23:53 

15,00 (proposta) 0O.852.563/0001-08. MAU 0 SERG 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08- MAU 0 SERG 
BRITO VIEIRA 

12,20 03.930.566/0001-00- ODIMIl.SOM .  
ALVES PEREIRA 

21,43 40.182.27610001-41 CORRÕRATIV 
COMERCIO E SERVICOS L DA 

11,00 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA' 

• 
23/02/2022 19:22:40 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 Raimundo Nona 

Martins Brito  , 

o 

.. 1 
. . 

Cancelado. Descumprimento ao item 6.10 do Edi As 
arcarão com todos os custos decorrentes da ob 
dos documentos  

habilitação deverão ser anexados ' -.  
pare habilitação, a proposta de preços  initial  a os doce 

concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declar.  
proposta Inicial deverão ser assinadas - : . • . 
digitalmente através de assinatura digital, pare conferir aos 11105M0 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 153605 ,', • ‘ ; 

!. . , - • - 'i ; - .; : ; • 
Cancelado. Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 153340.  

, Is .; • ', • • I , . 
Cancelado . Empresa não cumpriu a solicitação de composição de  
gusto  por tem 22/03/2022 15:33:40 ' : :. . " 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS !TENS:  
a proposta de preços inicial e os 

documentsis de habilitação deverão ser arrow:adoa concomitante ao 
registro da•proposta no sistema, as declarações e proposta  Initial  
deverão ' , assinadas digitalmente através  tie  assinatura digital, para sf 
conferir a mesm tici os autendade e (nlegridade,, s 

,_ '! •, : ''',14'.1'.:•,..,. • 
citorites  qua  não

f  
atenn/ deM as 6.11. bingo nabllitadas fi

1  
i 

exigancia do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . . • 
apresenter irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Cláusulas e normas do  Edited,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/190 5. 24/02/2022 11:26:17 . 

Válido 

,
canceladir DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 
6.10, eproposladepreçoslnlclaleos 
documentps de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 

proposta no sistema, as cleclaraçties a proposta inicial ' 
assinadas digitalmentsiatravés de againatura digital. Para 
Mesmos'autenti9idade e Integridade.;'4;:i. 

r•:! • 
. . •  !Soap  Inabilitadas licitantes que não atenderem is 

mdgiliriciaa do presente Edital e seus Anexos, sejam ornissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licilatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

t. fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 01:16:16 

24/02/2022- 09:30.39 

LOTE 0010 - ITEM 0481 - Cartão de vacinação contra a raiva, papel ap 150 bco, formato 7/19 cm..  
Valor CNPJ 

I s  I. Situsçae ' 
Data 1 

23/02/2022 - 13:52:41, 0,96 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA ; 

0,60 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAUfr SERGIO 
BRITO VIEIRA 

2,07 40.182,278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Editsd, As licitantes 
arcarão com lodosos custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de pregos Inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10: ,K  a proposta precos 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  swat  mesmos autenticidade e Integridade, ' 

6.11. J' Serão Inabilitadas licitantes  qua  não atenderem is • 
exigência do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, , 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatánc4  'clue  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198,5. 24/02/2022 11:26:17 . • , . 

II , 
Cancelad9 DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — EyESPEC(FICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital: 
6.1.3 — MiOualificação Econtimico-Finenceira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. fora do prezo de validade, de acordo com o Item 6.7 do  edits!  
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigência t do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatdrio 
fora do p 
10024/19 

• : 
VálIdo 

que discordem das Cláusulas e normas do  Edits'.  estando 
0 previsto de impugnação  conforms  9  art.  24 do Decreto 
4/02/20 11:5752 :tR,j ' '1.1* 

• :J.-I,: 



Data Valor CNPJ 

23/02/2022 - 13:52:57 8,90 (proposta) • 03.930.568/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 

1 
22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 - R COSTA 

ALMEIDA ' 
23/02/2022-14:38:00 

Data 

MILSOM 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -00 
ALVES PEREI 

23/02/2022 - 13:53:09 
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• N- 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS•ITENS: 
.. I . „••....r. ,. • - „ : i; f ' r , , 1 • 

 a proposta de  prows  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 tis 
exigências do presente Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do  &Pal,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
100241198.5.24/02(2022 11:28:17 

LOTE 0010- ITEM 0462 - Sistema de informagSo de agra os de nottfica9ao, Fiche de notiflcaglio negativa, 100x1, papel 75g, 
formato 15x21cm, impressao 1x1.  

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. Sotto  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 — E) ESPECIFICA e I) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de • 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. . • ' .,4t• • 
6.1.3,- A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuldor da sede do-I, •• 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7, do edital 

. 8.11. Senão 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 24/02/2022 11:57:52 

40.182.278/0001-41 - CO PORATIVA Valido 
COMERCIO E SrRVICOS LTDA 

i 
3.189.000/000 - Rai  ,undo Nonato Cancelado - Descumprtmento ao item 6,10 do Edltal. As licitantes 
Martins Brito , . arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

. dos documentos i 
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. 22/03/2022 15:36:05 

23/02/2022 - 15:31:28 

23/02/2022 - 19:22:40 

18,48 (proposta) 

18,30 (proposta) 

, ,24/02/2022. 09:30;53 ; 

9,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAJRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

8,60 00.852.563(0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

8,50 03.930.556/0001-00 -00 MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA • 8.10.   a proposta de  preps  Inicial aos 

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

... 

 

fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando.  

10024/198.5.24/02/2022 11:28:17, :.  

LTD,  

24/02/2022 - 01:16:25 

24/02/2022 - 09:24:08 

24/02/2022 - 09:28:21 

Válido 
A
ATIVA V • 13,31 

••• 
1 

.i82.278/000-41 '•• CC 
MERCIO E S RVICOS 

LOTE 0010 - ITEM 0463 - SINAN. Ficha de InVistigacio ; e. M. 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1. 
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. • ' 

8.11. - 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  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

11.1 portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https //validaarquivo.portaldecompraspublicaecom.br  
..,,copRAs Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 tis 11:12:05. 

PUBLICAS Código verificador: 22A7AC 



t 

T Cancelad - DESCUMPRIMENT AOS (TENS.. 
V . 38.1.1 .i- E) SPECIFICA e t) - SIMPUMADA —for 

»•validade cie acordo  corn  o iteM 6.7 do editat ."''''''.1' 
- 6.1.3 —A) Qualificaçao Econtimico-Financelra: A) Ce 

Faléncia e Concordata emitida pelo cartório distribuidor de  
It 1 licitante. fora do prozo de validade, de acordo com o Item do 

' 6.11. Serão inabilltadas licitantes que não atenderem l" 

i

f exIgancias do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

1 fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
r 10024/19 24(02/2022 11:5752 : .• ,,, I ••  " ,., ;j1.. • ; • "• 

. i , - . • II 
40.182.27810001-41 - CORPORATIVA. Válido 
COMERCIO E SERVICOS IDA 

23/02/2022 - 15:31:26 29,77 (proposta) 

Cancelado. Descumprimento ao item 6.10 do  Edits!,  As licitantes 
arcarão com  taros  os custos decorrentes da obtenção e apresentação • 
dos documentos • . . •  
pans  habilltaçtio, a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados • .. . 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 

. proposta Odal deverão ser assinadas • . • H • . . . . 
digitalmente através de assinatura digital, para  corals&  aos mesmos • 
autentici e e integridade, 22/03/2022 1536:P5 l' •••••• ' •. •  

canceled  - Empresa não Curnpriu a soacitaçao de composiciod 
susto portem 22/03/?022 153340 :1!• , ': !•••• • 

CanceladO. Empresa não cumpriu a soticitaçao de composição de . 
susto por em 22/03/2022 15:33:40 " • 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de  crews  inicial e os 
documentos de habili ação 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 a p mesmos autenticidade e integrldade, 

' Serão inabllitades,licitafries quonão atenderem as 
do  presenter  Edital e seus Anfmos,  'Om =Issas,.  
Irregularidades; e dificultem o andamento do Processo • 

que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto ' 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022- 1922.40 29,47 (proposta) 

24/02/2022 - 01:16:31 

24/02/2022- 09:24:13 

24/02/2022 - 09:26:10 

: 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - 
BRITO VIEIRA 1. 

12,30 00.852,563/0001-08 ; MAU 
BRITO VIEIRA 

6.11. 
exigência 
apresente  
LicItatório 

24/02/2022 - 09:31:04 21,43 40.182278/0001-41 -ÇORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Válido 

35.189,000/0001-68 - Reim ndo N 
Martins  Brito  

nato 

0 SEP 0 

12,20 03.930.568/0001-00. ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 1
A
3
L
2

1
2
E
6
Igr

0001-96 • R C 23/02/2022-14:38:00 

Data • Valor CNPJ 

23/02/2022 18:83:22 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS t.TDA 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:/ 
Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros Naafi  
Código verificador: 22A7AC 

portaldecompraspublicas.com.br  
022 dis 11'12:05. , 

lidaarq 
em 2 

24/02/2022 - 09:31:51 11,00 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e  sous  Anexos, sejam omissas, 
apresenterh 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 
10024/198.5. 24/021202211:26:17 

 

LOTE 0010 - ITEM 0484 - SINAN. Ficha de investigação Sífilis en'iGestante. 21 x31 cm, kip. 1x1  cor,  papal 75g, 100x1.- 
Situaolio l l •• • 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. ri 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 a s mesmos autenticidade e Integridade. ci 

, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentefn irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LIcitatóriot  'clue  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnar,rtio,00ntorme o  art,  24 do Decreto 
10024/115  24/02/2022112617,11';: -1,,,"+ • , ki. • - ..i• 

• • 11 :'' '' '. l• • • • ' ';.-• •V'' ..  Cancela - DESCUMPRIMEN i 0 AOS !TENS::  
6.1.1 — E) SPECÍFICke 1)- SIMPLIFICADA — fora do prazo de . • 
validade, e acordo com o Item 6.7 do  'Waal.  '  ' T:  
6,1.3 -- A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
10024/1924/02/2022 11:57:52 . , ,  

23/02/2022 - 15:31:26 

11111  
portal de 

PUBLICAS 



24/02/2022 - 09:31:12 

24/02/2022 - 09:31:58 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

11,00 03.930.588/0001-00 -oq rio LSoM 
;4ves paaaiRA 

•1i 

" I 
• 

16,00 (proposta) .852.563/000 8 
8 

 
ITO VIEIRA 

, 12,30 .852,583/0001-08 - MA 
BRITO VIEIRA , 

MA  

35.189.000/0001-66 - Ra 
Martins Brito • . 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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 clever/to ser anexados , 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Microl deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 

, autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 

RO SERGIO Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

1 

24/02/2022 - 01:18:36 

24/02/2022 - 09:24:17 

24/02/2022 - 09:26:25 

29.47 (proposta) 

15,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

mad°  Nonato 

.852.563/000 -MA 
BRITO VIEIRA 

4852.563/0001-08 - MA RO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Valido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . • 
6.10.:   a proposta de preços inicial os - 
documentos de habilitação deverão  set  anexados concomitante ao 
registro da propostano sistema, as declarações e proposta inIcial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 

, conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • • 

6.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigertcias 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0010 - ITEM 0465- PedIdo de lmunoblo tacos, 100x1, papel 75g, formate 20x30cm, impressao 1x1.  
Data 

23/02/2022 - 13:53:33 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 4.930.566/000 ;40 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. Selo 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  Edits],  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

• 23/02/2022 15:31:28 

23/02/2022 - 19:22:40 

29,77 (proposta) 4 .182,278/00Ci 
pOMERCIO E 

29,47 (proposta) 31.189.000/000 
Martins Brito  

CC 
RVICO 

-  Ra  

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es . • 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

. apresentem irregularidades, e dfileultern o andamento do Pracesso,- . 
• LiChatório, que discordem dais Clausulita e normas do Edna; estando 
• fora do prazo Orevisto.de  Impugnação 'nforrne o  art,  24 dciDecratO. 
.10024/19 24/02/2022 115752 . • : • , ••• 1 • 

PORATlVAValido •  • .1 • • 
LTDA •.. 

• . .  
undo  Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 , 

.R0 SERGIO Cancelado -  Empress  não cumpriu a sOficitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 • - . 

•1 
RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

mil portal de A autenticidade do documento pode ser verificada  not  site  https livalldaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
C0PRA8 Documento gerado eletronlcamente no Portal de Compras PO  leas  em 24/03/2022 As 11:12:05. 
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;:•,Cancelad .- DESCUMPRIMENTD AGB ITENS:1, 
,•;8,10. I o proposta de o del  
'Aocume

' 
 de riabilitação deVartio ser anexados dqn rite  

registro proposta no sistema, as deciaraçõttaa 1ci 
lydevertto W  assinadu digitairnente  Waves  Milesi 
'I!':conferir a amp*,  OutenticlOodS e Integridadel 
i.)':',.' ,i...,:..:¡:.. • ' ,--i l-AtIOKn -m:r,  . , , 
,• 6.11. • , Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
! exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,I• • • 
• apresentem irregularldades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatôno, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . , 

21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVAI  Waldo  
COMERCIO E SERVICOS IDA .). 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
6.10. , a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro d proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

I • 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As ' 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

• apresentefp irregularidades, e dificultem o andamento do Processo , 
Ucitattiorque discordem das Cláusulas e  noires  do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme  dart.  24 do Decreto 
10024I195. 24/02/2022 11:26:17, 1/'':-.)  I.' 

24/02/2022 - 09:31:18 

" 
24/024022:09:3,2:01  

LOTE 0010- ITEM 0466 -Caderneta de 
Data • 
23/02/2022 - 14:38:00 28,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 

ALMEIDA 

23/02/2022 - 13:53:48 24,69 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM .SOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 01:16:49 

24/02/2022- 09:31:26 

4,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 CORPO, RATIV 
COMERCIO E SER VICOS LÍTDA , 

O SERG 

;I 

Vadnactio capa ap 180g 4 x 4 cor, miolo 140 pag,  limps!  90g ap, 4 X 4 
Situação 

'  
Canceladt- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da,proposta rio sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão apr assinadas digitalmente através 'de assinatura digital, para • 

.conferir aós mesmos!autenficidade e integridade. • .• •••• • • 
• ; . 1.  • 

6.11. i.  Saari  Irlabilitedulieltantes  quo  não atenderem 
,.-exigéncla do presente Editai  *Us  Anexos, sejam omissas»' 

apresentem.IMeguiandades, e dificultem o andamento do  Process°  
,.• Licitatrio que discordem das Cfiéusulasa normas do Edital, estando 

fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art;  24 do Decreto 
10024/198.5.2410212022 11:26:17 • ' 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA—fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. - 

• 6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
• Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

I licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11, • Serão inabilitadas licitantes  quo nit*  atenderem is ' 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 

• fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/0212022 11:57:52 • • • 

Valor CNN 

e 
29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 - Raimr4ndo N 
Martins Brito 

: 

40.182.27810001-41 CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS TDA 

Valido 

to Cancelado- Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  corn  todos os,  custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos ' ' 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos documentos de 
habllitação deverão ser anexados • • • • • 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta (Odal deverão ser assinadas • 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenficidre e integridade. 22/03/2022 15:4:05 

Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

23/02/2022 - 15:31:26 

2310212022- 19:22:40 

• I '' 
1: I 

I • LOTE  pole  ITEM 0467 / FIcM1 de coleta de dados de laudo de 
100x1;','" • '• • • •••., 

• . • 
. Valor CNPJ r 4 itUa940 

12,40 (proposta) 03.930.566/000100r  ODIMILSOM Canceladô DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA • ' i. • I , 6.10. •  a proposta de preços (nicksl 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. 

i 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és 
exigências do presente Rital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem dás Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/195, 24/024022 11:4;17,4 • , • 

Data "I 

23/02/2022- 13.54.02 

. , 
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22.00 (proposta) 1.926.598/0001L96  - R COSTA 
ALMEIDA ,1 • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA—foca do prazo de 
validade. de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

'licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

Date 

23/02/2022-13:5415: 

Valor 

12,40 (proposta) 

CNPJ 

03.930.566/0001-00- ODI MILSOM 
ALVES PEREIRA 

1 

40.182.278/0001-41 -CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:1653 

24/02/2022 - 09:24:26 

, 
; 24/02/2022 - 09:26:41 

• ' 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRAI 

12,30 00.852.563/0061-06 - MAURO SERGIO 
ITO VIEIRA'' 

, 
.930.566/000 -00 MILSOM 
•VES PEREIRA ' 

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de • 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS'ITENS: , • • 
6.10. •   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao • 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta niclal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  parrs  
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 
Licitatono, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24(02/2022 11:26:17 I , 

; 24/02/2022 - 09:31:34 

24/02/2022 - 09:32:12 

21,43 4.182.278/000 -CO 
c MERCIO E RVICO 

11,00 01.936568/000 -  OD  
ALVES PEREIRA 

PORATIVA Válido 
LTDA, 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial soe 
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  presents  Ednal e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
100241198.5.24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0010- ITEM 0468- Ficha de Registro do Vacinado, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, Impresstio 1x0. 

IRE Porto) de 1 A autenticidade do documento pode ser verificada nó  site  htq:is: ivalidaarquIvo.portaldecompraspublicas.combr 
...,CITRAS Documento gerado e etronlcarnente no Portal de Compras PUbl  des  em 24/03/2022 es 11:12:05. 
VIM P BLICAS Codigo verificedor 22A7AC 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inletsl aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial . 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmoi autenticidade e integridade. . • • 

6.11. Serão inabilitadas licitante* que não atenderenh 
' exigências do  presents  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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA  —fore  do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. 
6.1.3—A) Qualificação Económico-Financeire. A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

• licitante, fora do prazo de validada, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11. • Serão Inabilitadas licitantes que não atenderern 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 24102/2022 11:57:52 

Válido 
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23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R CO 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 01:17:05 

24/02/2022 - 09:24:30 

24/02/2022 - 09:26:45 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -  Reim  
Martins Brito 

12,30 00.852.563/000148 -MAURO SERGI 
BRITO VIEIRA 

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

ndo  Non  to Cancela
4 

 - Descumprimento ao item 6. 0 do Edital, A 
arcarão m todos oti custos decorrentes da obtenção 
dos docuqseiltos  
pare habilitação, a proposta de preços In dal os (14Fu 
habWtaçã deverão ser anexad# rIt;t:r; 14.i,!;; 41; 111 

1ooncomlt4ite ao registro a  props*  nos sterna;.as 
,proposta  flat  deverão  see  asAlpAdailictia140 ir 
digItaImeite através Øe assratura digital, para con re( 

1euten,dd e integridade. 22/031202 :r: 

, susto por item 22/03/2022 15:33:40 I 
•

Canceladc: nticcum.9p9r141u "I  

Cancelado -  Empress  não curnpriu a solicitação de composição de 

• 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 

a proposta de preços 1n1c1a4 s 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 IntegrIdede. ." • 

6.11. 11  • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és •  : 
exigancialsdo 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 conforma o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17...... • 

susto por item 22/03/2022 15:33:40 

21,43 40.182.278/0001-41 -COR ORATIV 
COMERCIO E SERVICOS DA 

, 11,00 03.930.566/0001-00 ODIN,  SO  
ALVES PEREIRA . • 

Valido 

- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
I • ' 1  a proposta de preços inicial soa 
A de habilitação deverão  Mir  anexados concomitante ao 
proposta Oo sistema, as declarações e proposta inicial 

deverão w assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir ar mesmos autenticidade e integridade. 

. : 
6.11. 11  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
sodglinciaS do presente Edital a seus Anexos, sejam omissas, 
apresent irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

pr

z 
da Licitatório que discordem s Cláusulas e normas do Edital, estando 

fora do o previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/194.5. 24/02/2022 11:26:17 :' l'I  • '' I  II  . r' ' - :' 

24/02/2022 - 09:31:41 

24/02/2022 - 0932:16 Cancelad 
6.10. - 
doctimin 
registro d 

N • 
LOTE 0010 ITEM 0489  Fiona  de Invettlgagio do tibIto de 
100x1, papel 75g, formato 20x306m, Impresello 1x0 : MIF.  

Matemo, 

Data • ' 

23/02/2022 - 13:54:28 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Valor CNRI 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORRORATIV 
COMERCIO E SERVICOSeTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 7  RairnL rido  Non 
Martha  Brito 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
II 6.10. 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. , 

r 
 

6.11. 1 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 • .' 

Canceladli DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , 
6.1.1 - El ESPECIFIOA e f) - SIMPLIFICADA-fora do prazo de 
validade. de acordo com o item 6.7 do edital 
6.1.3 -A),Oualificar,..ão Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa da 
Falência S Concordata emitida  pet*  cartório distribuidor de sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8,7 do edital 
6.11. •  ill  Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigênciat do  presents Edits]  e seus Anexos, sejam omissas, 
apresenter Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriclque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstd de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02J2022 11:57:52 r  

Válido i. 

1 
, 

o Cancelado - Descumprimento soltem 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes de obtenção e apresentação 
dos documentos , I , : . , :, . • 
para hatõjtação, a prpposta de preços Inicial e os documentos de 

, habilitagli deverão ser anexados ;) .' :'" 'II , ,i'' : ' f' ' 4.,  i 
1 concomitn

s 
 te ao registro da proposta no  oilstone,  ai declarações e 

. proposta 1 dal deverão ser atittinadat ,:li/1.;4•':' •.i131/41.. i'll,111,1 •:1  lac  1  
digitalrne; através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autentici Ots e integiciacie. 22/03r2022 15:36:05: ,k.f;1i :,i, ..:1,  

CancelacIO Empresa não cumpriu a Solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 , 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:17:09 

24/02/2022 - 09:24:34 

15,00 (proposta) 

12,30 

00.852.563/0001-08 MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA • 
00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 
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Data 

23/02/2022 - 13:54:41 

Valor CNPJ 

0,69 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
. ALVES PEREIRA i 

23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 -15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:27:10 

24/02/2022 - 09:27:12 

21,43 4 .182.278/000 - C PORATIVA Valido 
COMERCIO E g RVICO LTDA 

24/02/2022 - 09:31:58 

:>\ 
/ ;s•it' 

12,20 930.566/000 -00 MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
.tf+tr, VES 6.10.- 6 a proposta de precos inicial e os , 

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

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitabário, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:31:49 21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

LOTE 0010 - ITEM 0470- Ficha de investigagSo do Óbito  Infant'',  Serviço de saúde hospitalar, jogo de 2 fia, papel 75g, formato 
20x30cm, Impress/10 1x1 .11. 

Situação 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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  Inlets!  

• deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, parea.  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. : . • • 

6.11. Serao 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

0,30 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA I 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA  —fore  do prazo de 

validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Oualtficactio Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 

, Falencia e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 -41 - CORPORATIVA Válido 
qpmERcio E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-68 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços  Wolfe  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. 22/03/2022 15:38:05 , 

18,00 (proposta) 00.852.56310001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA • susto por item 22/03/2022 15:33:40 

• • 
0,29 03.930.588/0001-00 -  OD  MILSOM Canceled°  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: : 

ALVES PEREIRA • 8.10. a proposta de preços inicial e os . 
documentos de habilitação deverão ser anexados conComitente ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial ' •  
clever*,  ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para • 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade.  

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem  its 
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Ecfital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

1 
J LOTE 0010 '- ITEM 0471- Ficha de investigaça do Óbito 
20x30cm, Impress/10 1x1 . M2. 
Data 

23/02/022 -13154:55'  

Valor CNPJ 
if  

0,89 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

MILSOM 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

atemo Serviço de Saúde Hospitalar, jogo de2 fia, papel 76g, formato 
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Canceladó - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: t:11,  • 
6.1.1 — E),ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do piazat.1 
validade. ae  acordo  Wm  o Item 6.7 do edital 
6.1.3—A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Neftip 
Falência Concordata emitida pelo cartório distribuidor da aede- 

ra prat*  de validada (te acordo como Item 6,7 do eni 
Serão irabilltadas licitantes  qua  não atenderem à t  

,do preaen e  Edited  e 000 AdeXok aelanfOrreesaaj4 
Irregularidades, e clifIcUltern,q; , daPrOM110111 

qUe disr da*Ceintleiedormas'dq Oat estando 
40 previsto de Impugna dePeceo 
4/02/2o11:57;62,i 

 

licitante,  f 
6.11. , 

'exiganci 
'1'..apreserit 

Licitatórlo 
;:.fora do pr 

10024/19 

23/02/2022. 14:38:00 030 (proposta) 13.926.598/0001-96 • R CO TA 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 01:26:56 

24/02/2022 - 09:24:53 

24/02/2022 - 09:27:09  

18,00 (proposta) 

12,30 

0,29 

00.852.563/0001-08 - MAU 0 SORO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 MAU C) SER 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0001-00 , ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

MENTO Entrevi. dornicillark logo de  

0,45 (proposta) 13.926.598/0001-98 - R COSTA 
ALMEIDA 

ism  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  rittps://validaarqu vo.porteldecomprespublicas.combr 
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CI ' 

• 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 r  CORPORATIVA; 
COMERCIO E SERVICOSITDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

21,43 40.182.278/0001-41,t.COR 
COMERCIO E SERVICOS 

LOTE 0010 - ITEM 0472 JFIchi de Investigaçao do 6bito IñfntII 
formato 20x30om, Impressao lx1'. AV1.' 

Valido 

Cancelado • Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados r,  .t-  
concomitante ao registro da proposta no  cisterns,  as declarações e 
proposta Inicial deverão ser assinadas • ii,  
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 , ,, 

Cancelado'. Empresa nlio cumpriu a solicitação Chi composição de 
susto porfiem 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado. Empresa não cumpriu a solicitação de composigao de 
• susto por Item 22/03/2022 15:33:40 . 

ii  

,  
Cancelal 6,10. ' - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . 

' 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 spr assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir 1 !mesmos autenticidade e integridade.. • . . ' ,' :- : . 

i 
6.11. l Serão inabilitadas licitantes que  nix)  atenderem as 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriol que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/19,5. 24/02/2022 11:26:17 • 1 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022- 19:22:40 

ORATIV 
DA  

41! 

Válido 

Valor CNPJ  

0,69 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 23/02/2022 - 14:38:00 

29,7 (proposta) 40.182,278/0001-41 - CORPORATIV 
COMERCIO E SERVICOS ljTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 RaimL do  Non  
Martins Brito 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Editsl 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 
10024/198.5:24/02/2022 112617 ' '  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —tora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. 
8,1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência 4  Concordata emitida pelo, cartório distribuidor da sede do 

6.7 do editor 
6.11. Serão Inabllitadas Ilcitantes que não atenderem as 
licitante. Ta do prazo de validade, de acordo com o Item  

exiganciae do presente Editais  sous  Anexos, sejam °dermas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório7que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstd de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

Valido 

to Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do Edital, As licitantes 
arcarão opm todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos docu 
para hablltação, a proposta de  presets  Racial a os docyrdentos de 
habilltaça deverão ser anexados „ ,:• - : 

:concoml to ao registro da froPoOta no  flatten,  as declarações e • • 
proposta IridiaIdeverãsersssinadés 
digltalmerite através  le  assinatura digital," Para conferir aos mesmos 
•sutenticldlde e integridade. 22/03/2022 15:36:05 F 1: 

Data 

23/02/2022 - 13:55:05 

23/02/2022 - 15:31:26 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 -01:26:44 

24/02/2022 - 09:25:10 

19,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAURO SERGICI Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA 1 susto por item 22/03/202215:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40  



24/02/2022 - 09:33:02 

Valor CNPJ Malaga° Data 

MIL6OM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
8.10.   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 ás  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA  

' 24/02/2022 - 09:25:15 

fr 24/02/2022 09:27:30 

' 23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:25:55 

LOTE 0010 -  ITEM 0473 -  Fiala  de investigacao do  (Sato  Infantil, Serviço de saúde ambulatorlal, Jogo de 2 fls, papel 75g, formato 
20x30cm, impressio 1x1 .11.  
Data , • Valor ' ChIPJ • Nueva)  • 

• • . • .• •. , • • • 
23/02/2022 - 115517 I 6,89 (proPosta) j 0930566F00000 Cancelado DESCUMPRIMENTO, AOS;ITENS: . 

• •1A1VEsPEREIR, 6.10. jj • '  '  e proposta de precosInidel e oe. 
• .• • 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 inabibtadas 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e - SIMPLIFICADA —foca do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
8.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira; A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilltadas 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 24/02/2022 11:57:52 

Válido 23/02/2022 - 15:31:26 

24/02/2022 - 09:33:11: 21,43 4 .182.278/000 1 - CO 
COMERCIO E SERVICO 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 3$.189.000/0001-66 Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente  staves  de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

JRd5RGI0 Cancelado - Empresa não cumprlu a sblidtaçáo de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 , • • 

18.00  (proposta)  06.852.563/00d !•08 - MA 
81tITO VIEIRAii 

.852.563/004-08 - Mr 
ITO VIEIRAI ; 

.930.566/000 OD 
VES PEREI 

0,30 (proposta) 13.926.598/000 - R 
ALMEIDA 

i10 SERGIO '  Canceled°  - Empretie não ctimpriU a sõilcltsção composigão 
S!' • t ' I stisto por Item 22/03/2022 153340 • • 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços InIcial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta hidel 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11„ Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is  
exigencies  do presente  Edits!  e Seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, is dificultem o andamento do Processo - 
LIcitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando • 

' fora do prazo previsto de Impugnação  &Informs  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/202211:26:17 

PORATIVA Válido 
LTDA 

• 

LOTE 0010 - ITEM 0474- Ficha de Invesflgaclio Dengue abre de Chlkungunya. SINAN, 100x1, papel 75g, formato 20x30an, 
Impresso 1x1.  
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rt- • • 

.gg .(i. 'i - 5 

21,43 40.182.278/0001-41- CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

10.00 03.930.588/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

• 

23/02/2022. 13:55:56 

, 
23/02/202.15:31:26 

r 

23/02/2022 23/02/2022 - 1922-40 • 
24/02/2022 - 01:25:41 

24/02/2022 - 09:25:24 

24/02/2022 - 09.27.34 

24/02/2022. 093223 

24/02/2022 - 09:33:30 

24/02(2022. 09:35:56 

. os tiA)inici  
' 4...S. 

'42  

f o% a % 

- .. 'ill. -. •-. -0 
i -, .. • ., • _ 4, QJ 

Cencsia4. DESCUMPRIMENTO AOS (TENS:  .id  -,-.•'7. 
6.10. - • •  la  PrcPobil tt• PrIb90,  
docurnentios de habilitagho deveria ser  wombs concomitant,  po 
registro  di  proposta no sistema. as dedarages e proposta iniclaf 
deveria  sot  assinadas digltalmente através de assinatura digital': a 
conferir age mesmos autenticklade • Integrid

1
ade. 

Seria inabilitadas  tokenism gust nib  atenderem As 
do  presents  Editsl ri seus Azuxos. sratim omissas,' 

kregularldades, • dificultem o andamento do Processo' • 
que discordem das paint/Ns • nomnis d9 Ecital, estando. 

previstõ d• kn 

il'':- 7I•:I • , 1,•?' -;'-:',C.P ililig! 
( mposta).: -.13.926.698/0001 . ,-OESCUMPRIME e OS E 

ALMEIDA j " 
tj..validade, de acordo core o Item 0.7 do sidttel.:75, 7P.  , I, .N.•.,iiill,,t,'.• '', i; . 
P i 8.1.1 —E SPECIFICA e fj ,SIMPUFPADAIT9 , prima,. dikt 

, .• : 8.1.3 —A) Qualtficaçao Econarnicnancelra: A) Carticillo Nagativa de • , 
Falência a Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sed• do • : 

.1 licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do  *Oat  
8.11. Sergio Inabilitadas licitantes  qua  nilo atenderem  Ls  
indgancias do  presents  Edital a seus Anexos,  *am  omissas, 
apresentem Irregularidades, • dificultem o andamento do Processo 
LIcitstorio. que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do  promo  previsto de Imptignaglio conforme o  art.  24 do Decreto 

vi 10024/19 24/02/2022 11:57:52 ij i /et i.f71-•illlitiS•4 4.i.-,,,,,..!,;tt  ----;-,,- ,., 
.. . .4. !: • , . . -!,i'ii.11-4 kil,... ' - 

29,77 (proposta) 40.182278/0001-41 - coRpORATIV :: • . . • -.-, ,. t! ; - • ' • • •I ' • . • • 
COMERCIO E SERV1COSIITDA ...: ..1.,, 

t  
f• . ' ..,::., ;•,,, . 1 

29.47 (proposta) 35.189.000/0001-66- Raimundo Nona° Canceler/O. DescurnprImento ao Item 8.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito arcartio com todos os custos decorrentes da obtençalo si aprasentacoo 

dos documentos 
para habilitaçlio, a proposta de preços Inicial aos documentos de 
habilitaçao deveria ser anexados -  
concomitant('  ao registro da proposta no slstema, as dederaçoes e 
proposta  kids/  deverlio ser assinadas - •  
digitate.***  através de assinatum digital,  pars  conferir aos mesmos 

- • autenticidade e Integridade. 22/03/2022 15:36:05 . . -- • ! ;'.  
III -  • • • • , , - ,,, •11•0, - E i ..- .. 1 , • 

18,00 (proposta) 00.852.563/0001-08. MA 0 .  Cancels . Empress  nbo curnpriu a sobertinio de tornp0,100  di  : • 
BRITO VIEIRA ; . • 1....-...‘j I!. l.i. susto por  tam  22/03/2022 15:33:40. - -- .1i• . -.1...-I -.--: -  • • , • i 

12,30 00.852.563/0001-08 : MAU 0 '- E1111:1111311 nllo  curio&  a-  aoliciteollo de comp:561910 de 
BRITO VIEIRA - ' susto por item 22/03/2022 15:33:40 .• • ' ! 

' • 
12,20 03.930.566/0001-00 t_.  ODIM LSOM Cancelad0 - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

ALVES PEREIRA — . 6.10. •  a proposta de preços InIdal e os 
documentos de habilitar,ko deveriki ser anexados concomitante ao 
registro  di  proposta no sistema. as declaregões e proposta Inicial 
deveria ter animas digits/manta através de assinatura digital, para 
conferir mesmos jLanbcldads • integrldede.  

:. i.,  itel;•±4W.,;11. -, -, y,,4 '.''1. , 1:L.: -. 
.11dtarass que  nib  atenderam is 

Edital •  sous  Anesoa,.sejern orNssas,. .., :;,,. 
Ides, e CM:Wm o anderninto do Processo : ,,,... -I', 

tatitio  qua  discordem das Cliinuiss • normal do Edital, estando • ,.-. ' 
fora do prizo previsto de Impugner,bo  conforms  o  art  24 do Decreto ! • '' i 

-• 10024/198.5.24/02(2022 11:26:17 :"'-:' I' <-.• : ....•- I - •- . - 

11,00 03.930.568/0001-00 ODIMILSOM . Cencelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
ALVES PEREIRA 8.10.   a proposta de  prams  Inicial e os 

documentos de habilltagilo deveria ser anexados concomitante ao 
: registro da proposta no  astern&  as declarações e proposta inicial 

i deverlio ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autentiddade • Integridwie. 

1 . . 
i  . 8.11. :  Salo  Inabilttadas ficitantes  qua  nlio atenderem es . • 
t exigilinclas do  presents  Edital e seus Anexos,  sewn  omissas, • 

i, apresentem inegularidedes. e dificultem o andamento do Processo . 
Lidtatiorlo,  qua  Macon/ern das Clausulas •  norm's  do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnaçtio  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5,24/02/2022 11:26:17 

Válido t 

Canoelado • DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS: 
6.10. I. •  a proposla de pregos Inicial • os 
documentos de habilttgao deverbo  sag  anexados  concomitant, ad  • .. 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial • 
deventio  sir  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

ir *• conferir a mesmos autenticidade e integridade. • 
i , • 0 - : 

8.11. i  Serb°  Inabllitadas licitantes que nio atenderem Cs 
exiglinciati do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
LicitatorliN que discordem dos ailusulas e normas do Edna!, estando 
Fora do prazo previsto de Impugnaçao conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 

: 
1 1 

12.40 (proposta) 0393.0.586/0001.004 ODIM 
ALVES PEREIRA •I¡ 

-!: 

LOTE 0010 - ITEM 0475 Fiche de diagnostico laboratorial de 

Data I 
Valor CNPJ 

A . 

-414. • Ji 

I! 
dengue,looxl, papal 75g, foi mato 20X30crn, impressio 1x1. 
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23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02J2022 - 15:31:28 

23/02/2022 - 19:22:40 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 -41 - CdPORATIVA 
COMERCIO E SER/COS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ra mundo Nonato 
Martins Brito 

12,40 (proposta) 0.3.930.566/0001-00 - OlD 
ALVES PEREIRA 

' 23/02/2022 - 20:10:33 

24/02/2022 - 09:25:27 

24/02/2022 - 09:27:42 

.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

16,00 (proposta) 

12,30 00.852,563/000 
BRITO VIEIRA 

12,20 

-08 - MAJRO SERGIO 

03.930.566/000 -00-  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA ' 

-08 - MA JR0 SERGIO 

.930.566/000 MILSOM 
VES PEREIR  

Na delarquivo.portaldecompraspublicas.com  br 
cas em 24/03/2022 as 11:12:05. 

• 24/02/2022 - 09:33:37 

, 
4 24/02/2022.09:35:50 

21,43 4 .182.278/000 ' 
1 COMERCIO E 

11,00 03.930,568/0001-00-  OD  
AVES PEREIRA •• 

1 - COIRPORATIVA 
RVICO ,LTDA 

ktiLtom 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 
Licitabárlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital, 
6,1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo  corn  o item 6.7 do edital 
8.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is •-• . 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irreiplandades, e dificultern o andamento do Processo, 
LIcitatorio, que discordem das Cláusulai enormes do Edital; estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Midisl aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados , 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e . 
proposta inicial deverão ser assinadas j • . 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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  set  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 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO, AOS ITENS: . 
6.10. a proposta de preços IniClate os 

' dcicuntêntoi de habilitação deverão ser anexados concernitente ao V 
registro da propostarto sisterna, as declarações e propostainicial-A.: 
deverão ser assinadat digitalmente através de assinatura digital, para.  • . 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. . I • " .• ' 

! . 
6.11. - Serão inabilitadas licitante i 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 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 

Válido 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS'ITENS: 
8,10, ' 5 a proçosta de preços inicial 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 
Licitatorlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:3217 

LOTE 0010 - ITEM 0476'- Fiche de investlgaglio Hepatite*  Weis  . SINAN, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impreasito 1X1.  

Data Valor CNPJ Situação 

portal do A autenticidadedo documerito podes verificada nkit http 
COPRAB • Documento gerado eletronicamente nci, Portal de Compras P0 

PUBLICAS COdgo verificador: 22A7AC 



23/02/2022 - 13:56:25 

24/02/2022 - 09:33:53 

24/02/2022 - 09:35:44 

21,43 40.182,278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

10,00 03.930.586/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

• 
12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00- ODIM 

ALVES PEREIRA ' • 
f• 

Canceled  - DESCUMPRIMENT6AOS ITENS: "1  
8,10. J ts proposta de 
documentpa de habilitação deverão ser anexados 
registro d4'proposta no sistema, as declarações e 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura d 
conferir a mesmos autenticidade e integridade. 

6,11. I Serão inabilitadas licitantes que  nag  atenderem as 
exigénciaã do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentemirregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

o 

 
Licitaffirio que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando . 

, fora do  pr previsto de Impugnação conforme 9  art.  24 do Decreto. 
- 10024/19e.5. 24/02/202, 2 11:281744 ri. .., -j 11 

. • A . ., ?. , • , •:, rl.i.  
'Canceled  - DESCU PRIMENTO AOS ITENS:tA 
;811 — E ESPECIFICA'e f) -SIMP.LIFICADA i•çre do prazo 

iLValidade,  le  acordo com ci  ROM  8 Ideedital 1'5 1.. 
1.P.6.1.3— A OWINIC800 ECOrtatiliC4f#11111C00: A) Cenidli0  Negative  de 
.Falénde e Concordata emilide'peleCartõri0 distribuidor da tietle do' 
. licitante,  fore  do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do  edits!  

8.11. , , Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem as • .  
exigencies  do  presents Edits]  a seus Anexos, sejam omissas; 
apresentem Irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
LicItatório, que discordem das Clausulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação Conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/021202271 38 oposta) 13.926.598/0001-96 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS TDA •  

23/02/2022 15:31:28 

23/02/2022 - 19:22:40 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 -Raimundo Nona o 
Martins Brito 

24/02/2022 - 09:25:31 , 

24/02/2022 - 01:2456 

24/02/2022- 09:27.52 

18,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852,583/0001-08  MALI  
BRITO VIEIRA 

12,20 03.930.586/0001-00: ODIM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - OS 32 32 11,00 03.930.588/0001-00 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos • , , , 
para'habilitacão, a proposta de preços inicial a 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, 22/03/2022 15:36:05  

0 Canceled*  - Emprese não cumpriu a solicitação de composição de .  
susto por item 22103/022 15:33:40 '.. . ,. 

:.: : . 
0 Can -  Empresa não cumpriu a solicitação decomposição de . 

. susto por Ltem  22/03/2022 183140' r': `'.. :" ...•• • '• • • • ' 
. . . >. 

Cancela4- DESCUMPRIMENT0 AOS !TENS: • 
6.10. 1.1. . '  a proposta de preços Inicial e os 
documentes de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir s ai mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigêncial'do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; • • 
apreaentn irregularldades, e dfficultern a andarriento do Processo .. • 
IjcItatério que discordem das Cláusulas e  hones  da  Edits!,  estando . 
fora do ci previstO de lmpugnaçaq conforme 9  art:  24 do Dearato : 
10024/1  .0. 24/02/2022 11:281U 14, ',- 4  . ,.... . . . ., . . 

0ance1ed9',.DESCUMPRIMENTO 1,cis ITENS i+.:  
' 6.10; ..• • • 'a proposta de pregos Inicial e os' 

documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao . . 
. registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 

deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11, . ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
edgencias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório,  qua  discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando ' 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,6. 24/02/2022 11:26:17 . ' •• '' 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10. .. •  a proposta de preços inicial a os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Slidel 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferit a s mesmos 'autenticidade e integridade,- ' 

6.11. • I' Serão inabilitadas licitantes que  nee  atenderem es 
exigêncial 'do presente Edital e seus Anexos. sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatariol' que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5. 24/02/2022 11:28:17 

LOTE 0010. ITEM 0477 - Formulário de Encaminhamento de amo
r
tras laboratorial 

papel 75g, formato 20x30cm, Impressao 1x0, 
Data Valor CNRI 

de casos suspeitos de hepatite, 100x1,  
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23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

24/02/2022 - 0934:01 21,43 .182.278/000 - CC1 PORATIVA 
COMERCIO E RVIC LIDA - 

24/02/2022 - 093539 • 10,00 r .930.566/000 -  OD  MILSOM • 
A VES PEREIR 

Data Valor CNPJ 

fj
,alIc3ieRAS Documento 

autenticidade do documento pode s verificada no 
Dumento gerado eletronicamente no' Portal de  Con  

 PUBLICAS  Cod go  verificador 22A7AC 

ite https IdaarquIvo.portaldecompraspublicas.com.br  
s PúbI casem 24/03/2022 as 11:12:05. 
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12,40 (proposta) 03.930.566/000 -00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA , 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 dis 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. . 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa 'de . 
FalÓriela e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do ••i: • 

• licitante, fora do prazo de validade de acordo com o Item 0.7 do edital 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem is •• ,••• • • ' 
e)dgancias 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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:28 

, 23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:24:49 

24/02/2022 - 09:25:34 

24/02/2022 - 09:27:56 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 ,•-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/000 [86_ Re mundo Nonato Cancelado Descumprimento ao item 8.10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de pregos inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

15,00 (proposta) 0D.852.563/000-08 - MAJRO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado.. Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,20 03.930.566/0001-0Q -  OD  fAILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 8.10.   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 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02(2022 11:28:17 I 

• • 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO,AOS!ITENS: . . 
6.10. •  a proposta de pregos inicial aos)::  
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 
erdgências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitateftio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  an,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • 

Válido 

• 
. Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
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 atendereni 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 

LOTE 0010- ITEM 0478- Fiche de investigação de paralisia flácida aguda/pollomielitelSINAN, 100x1, papel 75g, formato 
20x30cm, impressão 1x1.  
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ti 

t9r 

23/02/2022 - 13:58:58 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM (-SOM 
" ALVES PEREIRA • ••• 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 • R CO 
' I ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:28 ' 

23/02/2022 - 19:22:40 

29,77 (proposta) 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

24/02/2022 - 01:24:40 

24/02/2022 - 09:25:40 

24/02/2022. 09:28:00 

18,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

12,20 03.930.566/0001-00_- ODIM 
ALVES PEREIRA "r • 

p sERG 

• 
24/02/2022 - 09:34:08 

24/02/2022 - 09:35:34 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raimundo Nona 
Martins Bnto 

Canceladq DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10, II, "' - apropoatadepreçoa 
documena de habilitação deverão ser anexados 
registro d Oroposta no sistema, as declarações e proposte 
deverão  sr  assinadas digitalmente  strayers  de assinatura  dig  
conferir  sr  mesmos autenticidade*Integridade,:.  . ; . • , pnr; • f • 1" 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exlgãncla do presente Edital e  sells  Anexot, sejam omissas, ' 
apresent irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatónoTgue discordem das Clausulas e normas do Edital, estando  
tore  do prezo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
1002419 24/02/2022 11:28:17. 

Canceladi  
6.1.1 E) 
validade, 
61.3—A) 

I:Falb/via 
,41Icitante li 

e)dgenci 

• 
o Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 

arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apreeentação 
dos documentos • , • f 
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 Mielel deverão ser assinadas , • 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e Integridade. 22/03/2022 15:38:05 r  

O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 . • 1,, • 

O Canceladi- Emprese não cumpriu a sollcitayão de composiçite _de 
susto por em 22J03/2022 153340 • 

Canceladq,- DESCUMPRIMENTO AOS •••• • 
6.10. a proposta de preços inicial coa 
documentps de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao •  
registry  ditproposta no sistema; as declarações e proposta hicksl 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir Os mesmos autendade e integridade. 

6.11. '  Sarno  inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital a seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio que discordem das Cláusulas e normas do Mal, estando 
fora do prezo previste de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19q.5. 24/02/222 1128:17 • • • • 

DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:. 
• • • • . 

-r ; "-•  a proposta de preços inIcial ir oti: • 
de habilitação deverão  set  anexados ConCOMItante ao 

registre d4.pr000sta rio sistema, as declaragbeie preposte inicial 
deverão  err  assinado digitalmente através de assinatura digital, para 

'  confetti'  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.d0 Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS I,TDA 

10,00 03.930.586/0001-00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA ' 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8,10,  apropoaladepreçoslniclaleos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente  agaves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que  nee  atenderem As 
exigência; do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, -
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório:!que discordem das Cláusulas e normas do Edna], estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19,5.24/02(2022 11:26:17. 

:j• 

• DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
SPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
acordo com o Item 6.T dO edital Itrtrt1.0; 

ualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de ii,•1 
Concordata emitida  pelts  caliõriO dretlibuidor da  awe  do i 
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 • 

do presente Editale'SeUll Anexo;, sejeMitirnitleactiri 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas de Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 • 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA: Válido 

LOTE 0010- ITEM 0479 - Fiche de Investigacao de Leishmaniose Visceral, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impressão 1x1.  



12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

' 24/02/2022 - 09:34:16 

24/02/2022 - 09:35:29 10,00 03.930.566/0001-00 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 :09:3245 ' • 
!' 

1 

21,43 4 .182.278/000 1 -CO PORATIVA 
COMERCIO E SRV1C0 LIDA 

Valor "E CNPJ St!usgio  

LOTE 0010 -ITEM 0480 - Fiche de investiga9110 de Leishmaniose Tegumentar Americana, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, 
Impressa 1x1. 

ine portal da A autenticidade do documento pode ser verificada no 
......CONIPRAS Documento gerado eletronicamente nd, Portal de  Con  

PUBLICAS  Cod go  verificador 22A7AC 

its  httpi vai daarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
nas PO Ices em 24/03/2022 As 11:12:05. 

Pagina 680 de 747 
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. , 
23/02/2022 - 14:38:00 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 
COMERCIO E S 

29,47 (proposta) 31.189.000/000 
, 

Martins  Onto  

• 
C'enCelade DESCOMPRIMENTO AOS ITENS: . 

• 8.1.1 - E) ESPECIFICA e f);.SIMPUFICADA -foca do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do  sae!.  • ,• ..• . 
8.1.3 -A) Qualificação EconiSmico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 

. Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do , 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 8.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

1 - COI2P0RATIVA Válido 
RVICOS LTDA 

- _a nu _ndo Nonato s Cancelado - Descumprimento ao Item 8.10 do Edital As licitantes Lr  
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  Midst  deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 

00.852.583/000i-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA ' susto por item 22/03/2022 15:33:40 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

8.11. Serf*  inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, •• . 
apresentem Irregularldades, e dificultem o andamento do Proceiso 
Lidtatono, que discordem  des  Clausulas e normas do Edital estando' . 

• fora do Prazo previsto de Impugnação cOntorme  east  24 do Decreto :C.  • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
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 
conferlr 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 
Licitatorlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 , 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:24:34 

24/02/2022 - 09:25:45 

24/02/2022 - 09:28:04 

18,00 (proposta) 

12,30 

12,20  

BRIT°  VI EIRA 

03.930,566/0001-00 - ODfMILSOM 
ALVES PEREIRA 

10024/198.5. 24/02J2022 112817 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultam 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 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Valido 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de preços inicial e os • 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta hidel 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as •  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

• 
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23/02/2022 - 14:35:00 
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-DESCUMPRIMENTOAOS (TENS: 

: .1_- .¡  • Pf•Pdeta d• Preços , 0 
de habilltaçlko deverão ser anexados 

repear0 proposta  Milldams,  as cledarao5es e proposta 
deVedio arar  *Afield*  daltalmenta 'troves de aSsinatura  
Odle* mown is•einAP1d•d•:‘,  
m • I ' .1 .

isileredd
1  Nt'fik 1011411t711‘1"'',114 4,1*!" 

11. 0.11. ;;" • Soto  ineelittadeo Idtentes qijoaderemãs 
isdgencla.ido  presenter  Edital e AtidAnexoti, selarn ontisses,1!:),  

if  aprsserttvp Irregularidades, e I:M4teo:1 o *Memento do Processo 1 4 
Ucitaterlo que discordam das CAPsulas • normas do Edital, estando 
fora do ptazo predito de Impugnação  =tonne  o  art  24 do Decreto 
10024/19..5. 24/02/2022 11:26:17, 

, Cancela clo - DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
6.1.1 - EXESPECIFICA  if)  SIMPUFICADA -fora do prazo de 

. validade,  tie  acordo com o Item 8.7 do edital, 
i.• 61.3- A) QuallfIcageo Econemico-Financeira: A) Certidão Negativa de 

;• Falência 4  Concordats  maida polo çairterlo distribuidor  di sods  do, • 
; 'acitante, do prazo de validede, discordo  'corn  o Item 6.7 do  Waal  
• 6.11: Serlio kiabilitadas ackentei .qu• nia atendereM 

lisidgenciado presente Edital •  sets Atli**,  tot‘amIernissas 
eregulariciades. e dlecult•rhi0 • • dti Rrcieeiso 

i; ;! •  qua  discoiqom dos 1;titiaultse's  norm"!  gdtal,'estando  
:font  do pru prestsut de I ' " 4 ' 

.0024/19
. ( .11:57124 l•  

Waldo j! • ' ; I ; 

29.47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - DescurnprImento ao Item 6.10 do Edital. As licitantes 
Martins  Onto ; arcarão com todos os custos decorrentes de obtenção e rixesentação 

' dos documentos . I ; pare habilitação, a proposta de  prows  inicial  pee  documentos de „ 
• . ', habilitaçeo clever:IA w inexados ' . . ., . ' i, - : ; 

. •  
concomitants so  registro de proposta n0 allitifiIi ite dedirações • i- 

r It.  • ;; i• proposta  Woks! cloyed°  um assinadas i:t .! i¡Ist:. .'" -" : i l'.; ' • ;.• - 
digit/amante através de assinatura tiketal:  pore code&  aos rnesmos; .. - 

. ; autenticidade • integrldede. 22)03/202218.38.06 .'i 'I, . • i- • . - ' 

r 64. I 

29,77  (proposes)  40.182.278/0001-41 CORPORAIfy 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

12.40 (proposta) 03,930.56610001-00, 001 
ALVES PEREIRA „ 

24/02/2022 7 01:2426 

24102/2022 - 09:2548 

24/02/2022 - 09.28.20 

I ; 

16,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

; 

11,00 03.930.586/0001-00.  ODIM 
. . ALVES PEREIRA e . 
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prXrtbadas9°:11:tramenamil. allat diciaraçõestravés des••00104fie Pr°P°stalgitakinicialruFa-% 4 14' .i.: :• :':::I' .I' ïilg .11  

.it  .6.11: rr. 'I'„  Marie  Iriabilitades lidtant•s que  nit°  atenderem is , ,- 
*Agenda do presente Eddal e seus Anexos, sejam  
apresentem Irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitabfwes, que discordem das Clausulas e Dogmas do Edital, estando  
fore  do prazo owls:to de Impugnação  conforms  o  an.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:213:17 

00.852.563/0001-08- MAUF 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0001-00 0011e 
* • ALVES PEREIRA 

03.852.583/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA 

0 SERG 0 CenCelacki- Empresa não curnpriu a solicitação de composidio de,  . ..i 
susto por  Rent  22/03/2022 15:33:40 . . 

0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de ' • .I` 
susto por item 22/03/2022 15:3140 . 

SOM Cancelad0 - DESCUMPRIMENTO AOS RENS: ; 
6.10. • V  a proposta de  prison  'dotal e os • .i I . . 
documentos de habilitação deverão ser anexados oxicornItante ao : 

7; registro de proposta no sistema, as der:taros/5es e proposta inIcial 7 
' deverão spr assinadas digitalmente através de assinitura digital, para U  

confetti' mesmos autenticidade e Intogriclotle.-i ;i:• i...i i -: '- .; • I • T  
I , . l • .. , 

1 8.11. , Selo Ittabilitadas licitantes que  olio  atandarern as t 
exigências do  presents  Edital e  sous  Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregulariciacies, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatei1o;  qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando t 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto • 
10024/1.5.24/02/2022 11:26:17 ' ; 1, 

I, 
.,  Can - DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS: ; : 

24/02/2022 - 0934:27 

24/02/2022- 093521 

21.43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

10,00 03.930.5e6/0001-00 ODIP1 LSOM 
ALVES PEREIRA 1. • 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços  Initial  • os 
documentos de habilitação deverão  sec  anexados  concomitant. so  
registro  cis  proposta no sistema, as declarações e proposta kdcisl 
deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pars 
wife&  aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. ! Serão inabilitadas licitantes que  Mk  atenderem es  
exigencies  do presente  Eckel  e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e calicultem o andamento do Processo 
Licitaterlo, que discordem  des  Clausulas • normas do  Edda!,  estando 
fora do prazo predito de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/195.5. 24/02/202211:26:17 

:1111 , • 11 ; - *Pt, -;ti • 17 'r 

LOTE 0010 - ITEM 0481 - Fiche de Investlgagao do ObIto com  coupe  mal  *Oa,  1p0x1, papel 759, formato 20x30cm,  !mooing°  ; 
lx1 IOCMD.  
Data Valor CNPJ 
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Ala 

23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 15:31:27 

' 23/02/2022- 19:22:40 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

0.182.278/0004-41 - CO RPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

3 .189.000/000 -66 - Ra nundo Nonato 
Martins  Onto  

12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 - ODIAAILSOM 
ALVES PEREIRA 

00.852.563/0001-08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA, 

11,00 03.930.588/000f-00 - 0 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:32:58 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10.   a proposta de pregos inicial coo 
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 inabilltadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrlo, que discordem dos Clausulas e normas do Edital, estando 

• fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
• 10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 I 

, • • H , • 1, , 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS•ITENS: 

• 6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) SIMPUFICADA - fora do Prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

Válido' 

Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 do Edital. 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, 22/03/2022 15:36:05 

24/02/2022 - 01:24:19 

24/0212022 - 09:25:53 

24/02/2022 - 09:28:27 

18,00 (proposta> 

12,30 

12,20 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de ' 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

• Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial is 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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. : • - • 

• • -t• . 
6.11. •  If .Seraõ ata6111tadas fiCifentelA .ati`e não atindenirt) 
exigénitias do presente Edital e seus Anexos, sejam Ornissai, • • . . 
apresentem irregularldades, e dfilculterri o andamento do Prbceeio: 

.• Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estandO - 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
1002.1/198.5. 24/02/2022 11:28:17 -  

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 is 
' 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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

03.930.586/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 09:34:37 

24/02/2022 - 69:35:17 ' 

21,43 40.182.278/0001%-41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SRV1COS LTDA 

10,00 03.930.586/0001-00  -OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Valido 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

.1  

LOTE 0010 ITEM 0482 die de visits . CEOEST 20 x 30 
Valor di•IPJ 

II cor,vaper  I 75g, .100x1...i  
Situação 

gm portal de. .; A autenticIdade do documento pode s'  
COMPRAR Documento gerado eletmnicarnente  

verificada no 
Portal de 

, 
! 

ite hap ?Naildaarquivo.portaldedompraripublicas.com,br 
•ras PO Ices ern 24/03/2022 as 11:12:05. •  
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23/02/2022- 14:38:00 

• 

24/02/2022 - 09:34:46 

24/02/2022 - 09:35:11 

21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA! 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

10,00 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 - 01:23:48 

24/02/2022 - 09:25:56 

24/02/2022 - 09:28:31 

24/02/2022- 09:33:09 

16,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

00.852.563/0001-08. MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA I. 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0001-00 ,9DIM LSOM 
ALVES PEREIRA ' 

11,00 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

• s; 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -001M LSOM 
ALVES PEREIRA ' 

.77,,(prOposta) '40.182.27810001-41 CO 
Tezrisfint IT,  COMER= E SERA 

• • • • • •.: 
PA 

. . •• 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITEls1S: 
6.10, p  os pmposta de 
docUmento&de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e  pro-
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatu 
conferir s mesmos autenticidade e inteóridade. ; • • 

, 
6.11. I Serão inabilitadas licitantes que atenderem fta 
exigéncl'  a ldo presente Editsl e seus AnexoS, sejam omissas;. • 
apresentapi irregularidades, e dificultem o andamento do Processo. • 
Licitaterlo aue discordem das CláUsulaa e normas do Edna!, estando • 
fora do p4zo previsto de Impugnição conforme o  art.  24 do Decreto,, 
10024/19 i5. 24/02/2322 1128:1701rIctijt.Rit..i.w.1.1=r,'',...: 

,  
'Canceled  — DESCUMPRIMENTO AOB ITENS: : 
6.1.1 — E) SPEC(FICA f) SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, çle acordo com o Item 8.7 do edital 
6,1.3 — A)ttualtficadio Econômico-Financeire: A) Certidão  Negative  de 
Falência e  Concordata emitida polo cartório distribuidor de sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentep, irregularidades, e dificulteM o andamento do Processo . 

. LIcitaterio que discordem das  Wass*  e hormas de Edital, estando 
Jose do p4z0 previsto de Impu 
10024/19 4/02/2922 11.5752: 

'  
gad  4, 

• 
• ..1 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66, 1Ralmundo Nona o Cancelado . øescumpnmento ao item .10 do Edital. As licitantes 
Martins Brito • arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos • 
para habilitação, á proposta de preços Inicial  SOS  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. 22/03/2022 15:36:05 - ' 

„  
Canceled()  -'Empresa não cumpriu a solicitação de composição de • 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - 'Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto poettem 22)03/202215:33:40 , • ' 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
confetti  as mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua rift  atenderem As 
exigérsciaS,do presente Edital e seus Anexos, sejam omisses„ 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterlot  clue  discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforrne o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 1. 

f' 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10, 1 a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão  set  anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir ap mesmos autenticidadee Integridade, .. • E,  ;;;'. - • • • 

• .• •• • ,!: • 
6.11. , • Selo abilitedaslicItantes que nao atendefeM  al.  
eaigênda$dopresenle gditai e seus Anexos, sejereomissas,li.D.,. ..• 
apresenten rregularidades: e dificultern andamente do  Processor  
• LicItatário  quo  discordem  des  Clatisulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previstd de  Impugner*  conforme oest 24 do Decreto 
100241198.5, 24/02/2022 11:26:17 • ' ! ' • ' 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
exigênciat do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0010- ITEM 0483 - Investigagao de Atendimento anti.rabico humano, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, irripressgo ixi.  
Data Valor CNPJ •  Mega°  . 

23/02/2622 - 19:22:40 
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11. 

090 4-1 
.511 23 82 12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 

ALVES PEREIRA 

-96 - R C`OSTA ' 23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/000 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:27 • 

23/02/2022 - 19:22:40 

29,77 (proposta) 4 .182.278/0001-41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ra mundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 - 01:23:42 

24/02/2022 - 09:26:01 

24/02/2022 - 09:28:36 

16,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0091-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

MILSOM 11,00 0i.930.588/000-00-00   
ALVES PEREIRA  

24/02/2022 - 09:33:13 

24/02/2022 - 09:34:54 21,43• 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
devenão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

• 6,11.' Santo inabilltadas licitantes que  nit)  atenderem á.. 
eidgenciaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo..1 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital; estandd 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1,3 -A> Qualificação Econõmico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 do Edital As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços  hided  e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta 
deverão ser assinadas digitalmente atraVés de assinatura digital, Para  
confetti'  aos mesmos autenticidade e integridade.  

8.11. Serão Inabilltadas licitantei que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissat, 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

Waldo  

LOTE 0010 ITEM 0484'. Cartão de aprazamento no atendimentO da Tuberculose, papel AP 150  boo,  
Data 

23/02/2022 - 13:58:28 

Valor 

0,39 (proposta) 

CNPJ 

03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão  set  anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pars  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade.  

Sera°  Inabllitadas licitantas que não atenderem is 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,,,  

' apresentem Irregularidades, e dMculterrs o andamento do Proceiso,..,f• 
Ucitatório, que discordem das Cliusulai e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do becreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:2617 I 

.1-i 
A autenticidade do documehto podes verificada no Re http 
DocUmento gerado eletronicamente ndl Portal de  Carl  ras 
Cód  go  verificador: 22A7AC 

Ara idaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
casem 24/03/2022 As 11:12:05. . 
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00.852.563/0001-08 
BRITO VEIRA 

40.182.278/0301-4.1, 
COMERCIO E SER 

t 
, 

ii 

23/02/2022 - 14:3800 0,60 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

• 

23/02/2022 - 15 31 27 

. c 
23/02/2022.1ó/22.40 • 

; 3.49 (ipMposta) 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERVICOS 

• 141 
3,48 (proposta) 35.189.000/0001-66 t  kg) 

Martins Brito ' 

24/02/2022 '• :36 • 

24/11:1M 

0,50 (pmposta) 
' 

2,51 

• ' Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS RENS:ri' - 
t•• 6.1.1 - E) ESPECIFICA a f) - SIMPUFICADA -fora Os :. 

validade. d• acordo com o Item Sido edital --'-- -t • ,'• 
6.1.3 - A) Qualilicacao EoonOrnico-Financeira: A) Carliti v 8 
Falitincla a Concordata emitida pelo cartório clisbibuidor da •

a
lga  

*Manta. fora do prazo de  validate,  de acordo  corn  o Item 8.7 
6.11. fl:  -Selo inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigências do presente  Edda!  e seus Anexos, sejam omissas,•.-  
apresentem inegularidades, e dilicuttem o andamento do  Process*  
Licitatórioj: que discordem das Cláusulas e  norm's  do Edital. estando 
fora do  pr  o previsto de Impugnação  ;oil 51.  all.  2460 Decreto . • 

..,, 10024/19. 4/02/2022 1.57.52 4. 1 ,i.. 41; ., ‘. '. '• ,  

Valid° 

. ••:. - • ' • , i , ..:..- • .. et,  
RA-to.; " . 7. • '11 

- • 
• a I , 

1 7 . t .i• ' , t•i 1 41- 
Descumpdmento ao Item 840 do Edital As licitantes 

arcarão cOm todos os custos deconattes da obtençao is apresentação 
dos docuMentos  
pare hablitação, a proposta de preços Iniciale os documentos de . 
hibIlitag80  develop  ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações • 

.. proposta Micial deverão ser assinadas . .  
ii  : digitaimerite  argyle  de assinatura digital, para conferir aos mesmo* 

,alalenvcidfde e integridade. 22/03/2022 15:35:
,
05  

l• ..;Can I. Ernpresi nio t;urr
i
piii

li:
e
i. ,, -.,• ,:, . .1,..;..,; ; • 'i ' •-:%. i• : -

.
1.: 

• . - .'i:  
;susto por 022 15:33: 

:! : ,i '4)  i.1 • ' , i 
•,,Vdlido ; 

f 
'a 

23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 13:58:41 

Data 

LOTE 0010 - ITEM 0485- Fiche de investigacao/notlficacao de TubercUlose. IOC:NI, papel 75g, formato 20x30cm, impresso 1x1. 

Valor CNPJ " • i situação 

12.40 (proposta) 01930.566/0001-00 - ODIMILSOM . 
ALVES PEREIRA 

• • 
r' 11'1111 P111  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 

1 documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
l registro de proposta no  astern.,  as declarações e proposta inicial 

deverão ser assinadas digitalmente stroves de assinatura digital,  pars  • 
.tt conferir ao; mesmos autenticidade. integridade.. • i..k.f, • 

I! 6.11. , Serãoo inabilltadas licitantes que Moo atenderem is 
¡ .. 

1 indgéncias do  presents  Edital • seus Anexos. sejam omissas, 
1 apresentem Irregularidades, e dficuttem o andamento do Processo 
I Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

fora do prazo previsto de Impugnação  conformer  o  all.  2460 Decreto 
100241198.5.24/0212022 11:26:17 

1, •  
Canceled .  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E)-ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA -fora do prazo de 
validade, i¡te acordo  corn  o Item 6.7 do editai. • 
6.1.3 -A) Qualificaçao Económico-Firianceira: A) Certidão  Negative  de  

i
i 

 Fetlock'  Concordata ernitida polo cartório distribuidor da sede do„k•  
*Wants.  a do Prazo de validada.-  de acordo  corn  o Item Sido edital 
6.11. I  Serb  inabildades licitantes  qua  não atenderem is .. -  
'brigands*  do pmsente Edital e seta Mesa., sejam omissas, . 
apresentern irragularidadas, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório:que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugneçao  conforms  o  art.  24 cio Decreto 
10024/19 24/0212022 11:57:52 • 

I• • ' 1, : '' I 
I 

DOSCUrnpriMellte GO  aim  0.16 do Eclitai;As lb:Ranter' 
todos os custos da optangeo e sprosenterrtio decorr;T

icii 

 
4  '!... .is g,  ft  15 ' Vil7ikiilt1414 `‘toti,  ;..-y.r 

. a proposta  &preps is ge documentos p• , i'.....  
Oswego  ser anssedosi/A, 1..! ::(tittij-,ri".)11•J • rr r ., . , . 

conooml4rt.  ao registro de proposta  nit  sistema... CledafarA•• • 
proposta ímdal deverão ser assinadas `. -, -, ' :, ••,' . l, , .: 
cligitalmente através de assinatura digital, pare  cents*  'as mesmos 
autenticidade a Integridade. 22/03120221536:06 

24/02/2022 - 01-2329, 

24/02/2022 - 09:26:43 

24/02/2022. 09.28-43 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852,563/0001-08- MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

• 
12,20 03.930.568/0001-00 -  °DIM  LSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

ALVES PEREIRA 6.10, • •  a proposta de preços  **slat  aos - 
documentos de habilitação deverao ser anexados  concomitants  ao 
registro de proposta no sistema, as declarações • proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente 'troves de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. ;• Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
eidglincias do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lk:Rat:gal; que discordem das Clausulas • normas do Edital, estando 
fora do prozo previsto de Impugns's:0o  conforms  o  an.  2460 Decreto 
10024/19 .5. 24/02/2022 11:26:17 1 • 

, ;... ....e ‘..1. • 

portol de A autentIddads do documento  pods  ser verificada no  site  https:l clearquivo.portaldecompraspublicas.coin.br  civrAs Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 24103/2022 es 11'12:05. 
UCAS  Code°  verlecedor 22A7AC : . r 

' •  
. • • 

1 
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/ ' 

/. • 
": • • •• ne. • 

24/02/2022 - 09:35:04 

rtv. 
11,00 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 

,:tALVES PEREIRA91,v,,,. ,r I,  • i 

10,00 03.930.566/0001-00 - 00 rvmsom 
ALVES PEREIRA 

, 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

. 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 . 
. deVartto ser assinadas digitalmente através do assinatura digital, paia • • 

cdhferir aos mesmos autenticidade e integridade. • '• •, 

•  Serão inabilitadas licltantel que não itenderein a - 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissais, • 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 licitante i 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:35:16 21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

LOTE 0010 - ITEM 0486 - Gula de transferancla de TuberOutose100x1, papel 75g, formato 20x30cm, Impresstio. 
Data Valor CNPJ Situação 

• 
22,00 (proposta) 1

A
t.926.598/0001;98 - R COSTA 

MEIDA 

15,00 (proposta) 00.852.583/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA ! 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,20 03.930.568/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. 

• Serão inabilitadas licitantes que não atendereM as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, e rfillcultern o andamento do PrOceSe6',i--.. 
Licitatorio, que discordem das Clausulai e normas do Edital estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto. • 

. 10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 1. • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 1TENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA  of)  - SIMPUFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 8.7 do edital. 
6.1.3 A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos  
pars  habilitação, a proposta de preços (racial e os documentos de 
habilitação deverão  set  anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Wildal deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 

• . 
Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de • 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15'33:40 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10, 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 lnabilitadas lIcItantea que não atendererh às 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo • 
Ucitatório, que discordem das Clitusulai e normas do Edital; estando; • 
fora do prazo previsto de Impugnação cbnforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

23/02/2022 - 13.58.52 12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:36:00.  

23/02/2022 - 15:31:27 

23/0212022- 19:22:40 

29,77 (proposta) 40.182.278/000 - CO PORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.00010001i-66 - Ra  undo  Nonato 
Martins Brito 

r),  

In portal do ' A autenticidade do documento pode ser verificada no Ite https Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
CO PRAS Documento gerado eletronicamente no; Portal de Cont .res PUblicas em 24/03/2022 as 11:12:05. . 

• aim  PUBLICAS Código verificador 22A7AC 

• 



p.  

23/02/2022 - 15:31:27 

2310212022- 19:22:40 

24/02/2022 -09:33:21 

: • 
24/02./2022 /35:23 

r: ;,r 
• 

; 
• 

03.930.586/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA . • 1: . I. 

dir 

• I• 21,43 40.182.278/0001-41 
i COMERCIO E SER VICOS  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  ITEMS:  
8.10.   a proposta de 
documentos de habilitaçAo deserdo ser anexados 
registro da proposta no sisternt'es declarações e  
°event°  ser assinadas digitalmente serves de  *asinine 
contest  aos mesmos autenticidade e Integridada. , 

•••• .. ,;•1• 
6.11. It Sera°  inabilitadas licitantes que  nap **Worm  as 

• • ,•- • • !••. 

exigenciaado presente Edital e seus Anexos, sejam °misses; , • 
apresentem irregulanclacies. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem  des  Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de  Impugn.* conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 241022022 11:26:17 , ' ' • ' • • • r 

..a1n0c.eledtl  a  proposes  de preços  Inkier* ;-• 
DESCUMPRIMENTO AOS 

. documentps de hatillts* deverio sersriezactos çanconliOnle  so'••  
registro proposta rIa sistema, ss. lwaPoste ; 
devenlo  ay  assinadas csgitaknente strovie .4; 
confe41ra mesmos autenticidade • Inligfidede;Liitaitf,t 

! • .; 
6.11. 1 Serio inabilitades  Softener* qua  náciatenderern is • 
exIganci do  presents  Eddal e seus Anexos, sejam °misses, -• 
apresentem irregularidades. e afire/item o andamento do Processo 
Licitatõriot  qua  discordem das Clausulas •  norms,  do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de impugnaçao conforme o  an.  24 do Decreto 
10024/1 .5. 24/02/2022 11:26:17 , •.' • • - • 

• • -• ;.' : 
Valido  Ii 

I • "(41 ..4,1 .441Art'40:11,Ani 4z 

• • " ',Li4•-• '',, , .i 1 '• ' • . - • , .. . i :. . •. i, •.1! : H  
,,.. .'il-kia.,-, ,-  ..'ii, i.:,-,i • , 'I 

. 
 

. LOTO  O11 

i

. rgii 9487. 'fiche de controld de contidos de  •pact  
lt . IMPIlliSill irroW.L.,1 0KAIIIRs11  .•A"' il . '•'',t .-1,' ' - , '.., 1 i . .: l; :104,L :,.  

24/02/2022 01:23:16 

2442/2022 - 09:26:51 

24/02/2022 - 09.28.54 

23/0212022- 14:38:00 

DIMS " 

23102/2022- 135908 

portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  haps://Validearquivosportaldecompraspublicaa.corrLbr ..,COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Piiblicas em 2403/2022 As 11:12:05. 
PUBLICAS Código verificador 22A7AC 

J . • .'1
'  

I I r. 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-88 R 
Martins Brito • 

• ' ' • -:'• - Valor CNPJ :' . '. iL ..; !I q111.1  ',TT;  ''''  iii  . r 811111K4fi i 11, !. ! ' ' •,,,-, i !•:, jiq,l, !,,,,, .,,..;.":1,,,,,y,, .!•,,,. 

12.40 (proposta) 03.930.566/000140 OD111:11LSOM '' ' -  Canceled°  - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
ALVES PEREIRA • ..., .,. • 6.10. aproposta de preços Inicial e 03 

1 

documentos de habilitagAo devertio ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 

• deverao ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
I conferir aos mesmos autenticidade • integridade. • • • 

. . 
1' 6.11. .. Sere* Mabilltadas licitantes que Ma atenderem As 

, , exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularldades, e dificultam o andamento do Processo 

-1 - Licitatõrio, que discordem das Cleusulas e normas do Edital, estando 
- fora do prazo previsto de  impugner* conforms," art  24 do Decreto . 
. 10024/145.24/0212022 11:26:17. . ,,', '- . , . . . 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96- R COTA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA j 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - Si M PUFICADA — fora do prazo de 

• validade, de acordo  corn  o Item 6.7 do edital. 
8.1.3 — ALQuallecaçao Econfirnico-Financeira: A) Cartideo  Negative  de i•  
Falerncla e Concordata emitida polo  cartes*  distribuidor da sede do' . f 

I 
.• licitante, fra do prazo de  voided',  de acordo com o Item 8.7 do edital 

6.11. Selo Inabilitadas licitantes que Mo atenderem es  
, exigenclaS do  presents Eater  e  sous  Anexos, sejam omissas,: 
. apresentern irregulandades, a dificultem o andamento do Processo 
. Ucitatifiriol  quo  discordem das Cláusulas e normal do Edna!, estando 

fora do prazo previsto de ImpugnaMo  conform*  o  art.  24 do Decreto 
r 10024/194/02/2022 11:57:52 , .• • - • i . 

i . . 
Valido  

' i • . • 
Canceladg - Descumprimento ao item 6.10 do Editor, As licitantes 
arcario com todos  oar  custos decorrentes da obtenr,Ao e apresentaçao 

,' 11  
dos  
Pee!.  hsbi4taçbo. a proposta de preços Iniciei aos dap/pantos de . . „.. 

deverlio  star  anexados .... ., ••0. .••11G4,1 • i ....i • - -, s .  - 
ao registro da propoetertfi#,m4;081111f09,5r !....-i, [... :.•,,  

dwells SW  sselniKlis, ,144041f4If 17-4:' ,:N',',T;-. f- -''. ',., 1- A  5 
-strevei de assiniduridigINk  pars cords& so;  fneornos 

.1e4srAlsidtds elptegrildsds. 22/03/2=  !LOIN,  , ' t  ii  fr;
.,10 ii.,,t , „: , . •,, • 

16.00 (proposta) 00.852.563/0001-08. MAURO SEI;010' Cancelado.  Empress Mid  cumpriu a solicitaçâo de composiçao de 
BRITO VIEIRA • •ili '. . I .  gusto  por  tern  22/03/2022 15:33:40  

12.30 00.852.5634001-08 - MAURO SERGIO Cancelado -  Empress  ntlo cumpriu a solicitaçao de composiçáo de 
susto por Item 22/03/2022 1533:40 

12,20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM • Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS  ITEMS:  
ALVES PEREIRA 6.10.   • proposta de  prows  inicial e os 

documentos de habilitacio deverAo se( anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
cleverdo  us  assinadas digitalmente  strives  de assinatura digitai, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. .5, Sere° inabilitadas lichantes  qua  Mo atenderem es  
exigencies  do  present*  Edital e  sous  Anexos,  again  omissas. 
apresentem kregulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatõrio, que discordem das Cliusulas e normas do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de  Impugn** conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/19&5.24102/2022 11:26:17 . 

,. .1 • 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERV1COS 

BRITO VIEIRA 

• - PPP& 7504W.Inato 24:30cr. 
V-V+ ¡OW #iiiElfriti • 

Página 687 de 747 

El El 

.• : 



Data 

23/02/2022 - 13:59:19 

Valor 

12,40 (proposta) 

CNPJ , 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001 
ALMEIDA 

96- R COSTA  23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

• I 
29,77 (proposta) 40.182.278/000i-41 - CO PORATIVA 

COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001436 - Raimundo Nonato 
Martins Brito L • 

Página 688 de 747 

Cl. 

24/02/2022 - 09:34:52 10,00 .930.566/000' 
VES PEREI 

MILSOM • Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS:" ' 4 d'It'' • 
tttritie- ,* 6,10 ,51•.• proPOsta dept11§0eirtiClafetM44,1,-,,,••,.  

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante • • 
registro da proposta no sisterna, as declarações e proposta niclal S;.; 
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 
Licitatono, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando  
fore  do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços iniclal aos 

' documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao • 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  Midst  
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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 09:35:40 21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Válido 

LOTE 0010 -ITEM 0488- Planilha de notificado  negative  de hantavirose, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impressao 1x0.  
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 clIgItalmemte através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, • " 

8.11, • Sera°  Inabilitadas licitantei que não atenderern 
. . . • • • :• •., 

exigências do presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do  Process()  
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02(2022 11:26:17 • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA- fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
8,1,3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 

.6.11. r Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

, 24/02/2022- 61:23,09 

24/02/2022 -09:26:55 

' 24/02/2022: 09:26:58 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA t • • 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,20 0
A
t..930. 

' VES PEREI 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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, 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de • 
susto  Of  item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de ' 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS . . 
6,10. e • • • • '' • •  • - proPosta de preçoi  Slots,  e os 
drkumentos de habilitação deverão  set  anexados concomItainte ao k' • 

.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. . • . 

,., • - Serão Inabilitadas licitante que não atenderem es . 
• exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 i 

portal De : A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  httpa /NalidaarquIvo.portaidecompraspublicas.combr 
ogptas Documento gerado eletronicamente nó Portal de Compras PUblIcas em 24/03/2022 As 11:12:05. 
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11,03 03.e30.5eato001-o0 1 
ALVES PEREIRA 

10,00 03.930.566/0001-00 -ODIM 
ALVES PEREIRA 4- 

• 

, 

tPtti.f 
• 

2410212022. 09:35:52 

• , 

• .• • . • • 

I  
LOTE  0010- ITEM 0489. Maps de dlatribulgao de hIpoclodte de 's6dlo, 100)c1,  papel  75g, fermate 2040cm, Impressio 1x0.  

, Data z 
. .; • 

• 

• 
• • . 

. , '• • :I 
15,00 (proposta) 00.852,583/0001-0a MAU 2 

• tt • .'1J1.•1'1.°•.!1*, • ' I 1 •.; ; BRITO VIEIRA '" , ;.. . • , 

24¡° 0I370.f.t 1230 :3FiAnI5
E
3/000
1RA 

 1-0!
.
34 A1  

24/02/2022 - 09:29:04 

23/02/2022 - 15:31:27 

2=2/2022 - 182240 

23/02/2022 14 38 00 

, i.. .. 

-4,.:..,,ktit 97, toftwil .., . '. 

Vr,(01.:. .-f, ,- I 4tortiposts) , o3.93a.seeil000tO : 
ifi::•,...w,-.1.,• 

c,:inc4itadf lf,,,,. , 
T.011144.31.*.4•4fAlt4tt 

0 Ati. tfiNs.: I, 
!,•.',."• irT,••...:, ;:t .',.i -:.-J •-:: 

. 1 '0  I.: .:.', .•:. ';- , ., , ... • 
-,;oi. i•-•.1.:

.

; :H • .../v!lior Ct,IT4  ,„jj; , .,;,1;4• .[  lilt  ilikiji 
i .......:-.-," . -,.; • r ALVES PEREIRA i I i .. ,6: ,.- 4 ,.- .. ,,...,,.,.:1).',.-, , 5.10:T-4  IT.. -....w..,‘• proposta de  props cial 6 os 4 :, ., . i• • .:^ , ., .. .. , ., • . - ' . .:1,  'I: ..„ documeriOS de 118131100o devido se(  ¡naiad°. concomitants  ao : • . 

• ; 
2877 (proposta) 40.182.278/0001-41 •• COR 

• COMERCIO E SERVICOS 

29.47 (proposta) 35.189.000/0001-66R II 
Martins  Brno  

22.00 (proposta) 

12,20 03930.566/0001-00. ODIM LSOM • ' 
ALVES PEREIRA 

" , registro da proposta no  *Isms.  as Oecterogos o proposto Inicial 
•I , • • deverio ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 

' • " conferir aos mesmos autenticidade e integridade. ;I • . •  if.  

• -• 1 8.11. Serio inablinadas licitantes que nio atenderem As 
. •• • ••• • exigênoas do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas. 

apresentem irregularidades, e cltficultem o andamento do Processo 
- Licitatório,  quo  discordem das Cláusulas,• normas do Edital, estando 

, I • , fora do prazo previsto de impugneolb OenfOrrie o  art.  24 do Decreto 
• i • • I 10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17' f' .., . I ' . .. • ... : . . —;•  . . . „. 

13.926.598/0001-96 - R C TA • ' .. • Cancsiado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: • 
ALMEIDA . 4 8.1.1 - E) ESPECIFICA e 0 - SIMPUFICADA -fora do prazo de 

• . validade, de acordo com o Item 6.7 do *Mal. • " 
6.1.3 - Ai Dualificacio Económico-Financeira: A) Dertidio Negativa de 
Falência e  Concordats  emitida pelo cartório distribuidor da  sad*  do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Serio inatilitades licitantes  qua NM  atenderem is 

'I • sodgências clo  presents  Editai •  sous  Anexos. sejam omissas, 
amissentern Irregularidades. e cificuttem o sndamento do Processo 
Licnatóricit  qua  discordem  des  Clausulas e  =Mat  do Edital. estando 

• fors  do prazo previsto de impugneollo  conforms  o  art.  24 do Decreto 
• 10024/194/02/2022 11:57:52 t  . , I. 4, 1  .i .: . , .. . *. • [ 

- I ' f. 't • iI `Ii.W. ii. , : -•II 'il•-•,, ,eilY.:. . 
. ; 4 • •• . , ,  ii'... -, ,r4, i i • *.•';. .'• i i-;• i ' . 

. ; 
Danceladp - Descumprimento ao Item 8.10 do  Edit*.  As liottantes 

• arcerito com todos os custos decorrentes de obtenrAlo e spreserttaolio 
dos documentos 
pare habiltegio, a proposta de  prows  'racial soa documentos de 
habilitacao deverito ser anexados  
concomitants so  registro da proposta no sistema, as osciergOss e 
proposta Iricial deverao  ear  assinadas '1 
digitaimere através de assinatura digital,  pars  conferir  sot  MISMOs . 

: aulent: • ansondsOs. 22;04022 1 6:
i0:06 .,• 1.,01,1;!;;,!;.".:.,

'  
, . . ',... • l' • /I:4V. '4'•!..• - fr,••..F;1•19.. i.•^-; •.,I,•: -... ; 

• 

-  Empress nib  manprlu:tollcitagio  Mr  da;•. -i, 
15:304 401 44,41,V..4. f.41, .ti.1  

ii  
.,1•1?:tr • •  

it, Empresa  nibs  curnprki poll,Olo • earposiT40 841; 
susto par WT122/03/2022 15:33:40 • •• • ' i; '..•  

Canceled°  -•DESCUMPRIMENTO.A 1 .' 9.  1T:  ENSI ;"  
6.10. a moos's de  props  inicial e os 
documento, de habilitação deverao ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e  propane  iniclal 
deverilo ser assinadas digitalmente  strove;  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. • Serio instnitadas licnantes  quo  isSo atenderem as 
exigências do  presents  Eatal e seta Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do  Process*  
Ucitattirio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/196.5. 24/02/202211:26:17 

1 

21,43 40.182.278/0001-41 -.COR 
COMERCIO E SERVICOS 

N 

li' 
..:,' 

i41:  :•.14ki:. ,,
j i, , 

: :. f l';4:1• Ifil• 

, . ;
3 

 

I . • . ( • • i..r,.; .4 , '.; • •' ' 
.I!611r1MIladc.: •-•!DESCUMPRIMENTO AOS RENS: J. " • ; • ! ,, 

6.10. a proposta de i: 
documentoS habilitecio deverio ser anexados • ao . de 

: preço. ; os.
co

l
i
r
ni
tt3 • 

registro de proposta no sisterne, as declarações e proposta iniótill4._ i •...1..; 
deverio ser assinadas dIgitaiments  Mewls  de assinatura dIgibil,.bWW: EIS  -UV,  
confer*  eos mesmos autenticklede ri integndatie. ' • '.',' -4 • • :. • • • • 

••,:-. il.., - I -, • .! i!..., •-•, -... ', .r. ',',  • -• . • 
8.11. • .  Sera°  Inabilttsdu kitantes qui nio atenderem as • • • • ;4 ., , , 

, •: exIganclas do  presents Edits!  e seus Anexos, sejam orMssas,if. : , -. ; ", :• :' j • 
-I .-• apresentem inegularidades. e dificuttem o andamento do Processo ' : - .,. . I • * 
; Licitatório,  qua  discordem  des  Clausulas e normas do Edital, estando ..,. • . 
.; •  on  do prazo previsto de ImPulifloOS0  =boll  o  all.  24  do Decreto. • ' • '1 10024/180.5, 24/02/2022 11:26:17.,  4 • . ' i I•  - .- i , ''.-  • .I. r , , • • •  

fl• ' 
SOM :, . Canceledo - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: .. . • . , 

6.10. i   it  proposta de preços Inicial e os 
.. • • •• 1  , documentos de hatilitaoito deverio ser animados ooncomitante  so  

44  . registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta 'Moral  , 
assinadas dgitaiments StravaS de assinfture digital.  perm  

1 n148731 11"dAltri'Vt11;":„;:t1,-.4-!p .,..:.  -..  
Seri°  inabilitadas licItanliss que nio atenderem as • .- ;;;•• . • --ir• r.: .. . 

do  presents  Edital e  man  Anexos, sejam omissas, i.!.-. .,.. :  
irregularidades, • cificuttern ci anclamonto do Processo : • '; . 4 ,  

que discordem  des  Clausulas e normal do Edital  anemic)  
• fora do prazo previsto de Impugnar,ilo conforme o  art  24 do Decreto 

i. 10024/1 ,5. 24/02/2022 112017 ' 
. . i 

i 

1  

Valid°  i: 
.• 

      

    

• • : 

 

      

• 
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í;u Ciptil  

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
8.10.' - a proposta de preços Midstl e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17  

23/02/2022 - 14:38:00 

, 24/02/2022 - 09:34:42 10,00 .930.568/000 0 -  OD  
ALVES PEREIRA 

MILSOM Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
devereo ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

24/02/2022 - 09.38'01 21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

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 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/202211:26:17 

Válido 

LOTE 0010 - ITEM 0490 -  Fiala  de dosagem e tempo de contato do hIpoc.lorlto de sódio a 2,5% . 100x1, papel 75g, formato 
20x30cm, Impressao 1x0.  

Sltuaçito 

14AIL  OM Cáncialad0 - DESCUMPRIMENTOAOS,ITENS:: „ 
, • , ; • . 

810,- ' - • ' epnooatadepreçoslnicfaleoa 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitinte 

111 • registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial •• 
• I I . deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6,11.' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
, 6.1,1 E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA — fora do prazo de 

validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do . 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 8.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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 24/02/2022 11:57:52 

Data 
; • 

23/02/2022 -13:58:45 

Valor ,, CNPJ 

.930.5:MV 
VES PEREI 

• .1 i • 

29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 192240 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação I, 

dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de 

24/02/2022 - 01:22:32 

. • 
" • I 8.10.   a proposta de preços iniclal e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial 
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 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estandO 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/I98.5.24/02/2022 11:26:17 I 

• 
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23/02/2022- 15:31:27 

habilitação deverão ser anexados 
concomitante  an  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, 22/03/2022 15:36:05 . . 
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 o de composição clo - . • '  
east°  por Item 22/03/2022 1533:40 • .- .. • • 

0 SERGIO ' Cancelado - Empreia não cumpriu a solicitação de composição de'! 
q , . • susto por Item 22/03/2022 15:33:40 :1 

M  LOOM  , Cancelado,- DESCUMPRIMENTO A08!ITENS: - 

• 
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t 

I 1,  

1 

10,00 03.930.566/0001-00 
ALVES PEREIRA . 

24/02/2022 - 09:36:08 

• ! 

• • 21,43 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERVICOS 

Tipp&  -Pflr e. .1o 4I•ix I°  • **MIMI 
documentos de habilitação deVerki W anexados '  
'regIstro da proposta no sistema, es deciarações e proposta 
deverão ser assinadas digitalmente  strives  de assinatura d 
conferir aos mesmos autenticidade • integrictsde: • ;,•• 

6.11. Serão inabilitadas fidtantes que não atenderem ás  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos. Wern misses.,  • 
apresentem irregularldactes. e dificsiltern 0 indlIMIlnlo  do Proçofilio • 
Ucitatório, que discordem  des  ariueutu e normas do Edital, ristando 
fora do prazo pravisto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do  Dear  
10024/191.6 24/022022 11;28:17 0.1:i1:1•1111i0tfill • 

Canceled9 DESCUMPRIMENTO AOS ITENS f .• • 
8.10, t •  a proposta de  precis  Iricill•os 
documentos de habilitação deverão  sac  anexados  concomitant*  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta  foil  
deverão ser assinadas digitalmente  'Saves  de assinatura  OWN, pars  
conferir  ape memos  autenticidade • Integridatis ,••••.• 

.; • • 6.11. Serão inabilitades licitantes que não atraiderern 
s txdgendaa do presente Ectital e seus Anexos,  seism  °missal:Li ; 

spresentarp Irregularidades, e dificultent o andamento do Processo• . 
I, Licitattrrio que discordem das Cláusulas • normas do Ednal. estando . 

,i.  fore  do przo prevlsto de I wt.  24 do Decreto 
C. 10024/19/ 6. zosi• 202211:20:11

. 
 lri ,  

Waldo I " • ' • ••• • 
• I • ,in,,•1 

TIV 
DA 

1  

• LOTE 0010- ITEM 0491 - Relagao de agravos notificados no SVE 

i• - ii 

12,46. Oa) 03.930.566/000140 0DIA1 
,.  ALVES  PEREIRA r• 

; 
0414: 

Valor CNPJ  

, formato 20x30cm, Impresso 1x0. 

, 
DESCTOPRIMENTO AOS ITENS:,' • I. f . ,  

JP  proposta preços e os • 
de habilita*  dower,  ser anexados con0Onitarie ao I  fit  

'proposta no sistema, as dectereg5es • proposta hotel • 4 'r 'I  
atoms*  digitalment• istraVIN  de Issinaturã Çigjtal Para.  pot tentieldede eptiged•7'P h  4.111,4  

8.11: !. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As  
exigencies  do  presents  Edital e seus  Arlene,  sejam misses, 
apresentem irregularldades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitattirio, que discordem das Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

23/0212022.1531:27 

2310212022-19:22:40 •  
: 

ts• . 

23/02/2022 - 14:38:00 

1 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 COR 

COMERCIO E SERVICOS 
: • -I 

29.47 (prOposta) 35.189.000/Q001-86 

I 
Martins Brio • r 

22.00 (proposta) 13.926.59810001-96-R COSTA. 
ALMEIDA . 

24/02/2022 .01:22:25 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAU 
BRITO VIEIRA 1' 

1 
.12,30 00.852.583/0001 
• ' BRITO VIEIRA 

; 12,20 03.930.586/0001 
' ALVES PEREIRA? 

t!. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA • - SIMPLIFICADA fora do prazo de . 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. • 
61.3— A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de • 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor de sede do 
lickante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
6.11: Serão inabilitadas licitantes que não atenderem da  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos, sejam °misses, 
apresentem irregularidades. e rificultem o andamento do Processo 
Licitatórici;  qua  discoxism dos Cláusulas e normas do Editai, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 4432/2022 11:57:52 • 

I ,'!-:- ,:!.,0:. : : .: • .-:, ;,.i.i...i • ., 
,,, -. • ., : : - -}:fi...i.l.  - i i . ..s.  ,-,  

- DosoumprImento ao item 5.10 do  Eau':  As licitantes • . 
arcarão oQm todos ori  oust*"  decurre•tas da obtenção e apresentação 
dos „ . 
pare habiátaçao, a proposta de pregos Inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados •  
concomitants so  registro da proposta no  cisterns,  as declarações • 
proposta Inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de aesInatura digital, para conferir  ace  mesmos 
aLrtenticidre e Integridade. 22/03)202215:36:05 

0 C -  Empress nib  cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item  22/03/2022 15:33:40 : '.' • 

I I • • ii  • ' . . . . . . - 
- Empresa não compriu a solicitação de  crimp°  

i.211-9,3.r2. 1'•51. 419int:t1' ' ° 
láPRIPAENTOAOS ITENS:k:- . I  ....• 

0.112, ''' J. :44:. propool* de proços iniciel • os ' 
, documentos as  hall''''''' (Waft INK  anexados  concomitant*  ao • 

registro de proposta no sistema, as declarações • proposta Inicial 
deverão  see  assinadas regItilmente através de assinature digital,  pars  
conferir aos mesmos aulenticidade • integridede. 

8.11. Serão inabilitedes licitantes  qua  nao atenderem As  
exigencies  do presente Edital e  sous  Anexos, sejam  collates,  
apresentem Irregularidades, e ctificuttem o andamento do Processo 
Ucitattelo,  qua  discordem das Cláusulas e normes do Edital, estando 

-.; .-i: fora do prazo previsto de Impugnação  conform*  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.2410212022 11:28:17 , • ' ' • . • 

• 
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10,00 .930.566/000 ,-00  OD 
 
nascim 

ALVES PEREIRA 
, I 

Data 

23/02/2022 14:00:07 

I 23/02/2022 - 14:38:00 

LOTE 0010- ITEM 0492 - Planilha de acompanhamento semanal,de ceso de dengue, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, 
Impress/10 1x1.-i•• • 4 • .  :.'/.... HI ii  • A • 

ii ii situação • • r: .! . 
• .• . - i . • : • • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
.' 810., , - a proPosta de preços inicial e os 

documentos de habIlltação deverão ser anexados concomitante ao  ii•  
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial • 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

• fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
s 10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • ; • . 

. , i . • 
. Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  . . 

6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA - fora do prazo de , 
validade, de acordo como item 6.7 do edital. • 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo  cam  o item 6.7 do edital 
8.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
1002411924/0212022 11:57:52 

*8õ2.563/00 
ITO VIEIRA 

• , 
.852.563/000 

BRITO VIEIRA
, 
. 

0t.930.5661000 
ALVES PEREIR  

RGIO 
: • 

MA RO S RGIO 

-00 MILSOM . • 

Nigirta 692 de 747  

ia CI 

. . 

24/02/2022 - 09:34:28 

24/02/2022 - 09:36:15 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
8.10.   a proposta de preços inicial  SOS  
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 
Licltatono, que discordem das Clausulai e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conform  o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 atravas 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

23/02/2022 :15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

24102/202209:27:l& 

24/02/2022 - 09:29:24 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

35,189,00010001-66- Raimundo Nonato 
Martins Brito t 

29,47 (proposta) Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção a 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 ixicIal deverão ser assinadas . . • • - 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022,15:36:05 . . 

D n 

- 

e' . eEMPri. ctn.!' at  ¡g-.  0.de..'clitti141.4po.lieiçã;  
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 l •• '• • 

Cancelado- Empreia hão cumprlu a a leitação de compo.  sircão de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 Midisl 
deverão  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. ,.'''' • Serão Inabilitadas licitantee que não atenderem às, • • • • 
, 

exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam'omlasas, — 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusula e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 ; • 

• ; 

Document°  gerado eletronicamente no Portal de Compras Púb  leas  em 24/03/2022  its  11:12:05. 

• 

..,COAJIPRAB 
A autentiCirtacie do documento pode ser vertficada ne  site  https /Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.combr  

, 
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4 I.  

10,00 03.930.566/0001-00 „L-ODI II.SOM 
ALVES PEREIRA 71̀ :• W• 

2102=2-14:38M'  

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19-2240 

: 
: .1 • ' 

24/02/2022 -0121:44 

24102/2022-0927:18 

gm portal de A sutentledsde do  documento  pods  ser  yenta:ads no Site 91Ips:/  

Código  vidlicsdoc aft 8 
Document°  gerado  eletronicsmente no Portal de Commas Públl 

: • ; ;,• 
't • -- 1• 

' : ' • i -; 
. 1: 1  ,  

t 
, 

1 
vo.portaidecompraspublices.com.br  

22 is 11112:05. ' 

i 
i 

• . 

• ' ' 

e 

: ,• 1,, 

. 
, 4(; 

• 
' 

MPRIMENICIAOS (TENS:  
„Oft  

de Irofmd;viikaar 
1901990  P*0991 8i3tOrnkakflefliniõe9„ 1 
,devanS0 ser assinadai digitelMent.ltrilaNde 

t:corferir aos rissmo! autsracafelit,,,, 
 , • • 

8.11. '  Sato  inabilitadas lidtantes  quo  neo  Mandarin Ss  
exigandas do presente Edtal et  sous  Anexos, sejam orrisaas; 
apresentem irregularidedes. • dillcultern o andamento do  Pranged  • 
Licitatório,  qua  disccrdem das Catusulas • normas do Editat IMMINJO 
fora do prazo previsto de Impugn/OP  Conforms sift  24,010 Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 1126:17 !t•lj:04(11:`' ' 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: q•-. fie 

• 6.10. • s proposta de precoi IKIl • oe. ., 
documentos de habilitação deverão ser anexados conccmlterte ao 

• registro de proposta no 'Mama, as declarações e proposta Inicial  
dew.°  ser assinadas digitalmente  staves  de assinatum digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade • Integridade. 

6.11. 1.1  Sera°  inabilrtadas licitantes que não atenderem  ail  
exigências do  presents  Ectital e seus Anexos, sejam omissas,' . 

• : 4. ' apresentem irregularidades, e cificultem o andamento do Processo 
f  ft'"  UcitatOriot  qua  discordem das Clianulas •  norms.  do Edital. estando 

1 • i. .  ;,'Iii  'i• 11. .I:. fora do prazo previsto de Impugnaçãq cOnfOnTirs,d  art.  p, do Decreto. 
1 i • : I. . • !''''' (L'' 

; 
ii  q 1 • • i fil  -1 10024/1 

1 • 21,43 40.182.278/0001-41 1:  ;.COR 'll ?!. Yakb 
' ' . 1 i T.7. t V 

:,' ,  LA* •" ,,: 
COMERCIOE SERVICOS i st .f,:1  - ! »t .. 

. . . ii. i .. i • 
, 

LOTE 0010- ITEM 0493- Notific.aglio semanal de Atendimento  anti.  rábico , 100x1, papal 7.541 formato 20x30cm, Impressao 1x0.  

SOM • . 

, 

1) 1. 

• " • 

• 

; 

24/02/2022 - 09:34;17, 1, • 

• if  I 
• 

, 

• : • 

24/02/2022 - Ot.38:23 

Data 

2310212022. 14 00 20 

Valor CNPJ 
.1 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 • ODIM 
ALVES PEREIRA • 

; . 

.• 

I 

1 1 ,  
• 

Sltuaclas I , 
0. I 

; Candela..?  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: I 
, 5.10. 1:'  a proposta de preços inicial e os , 

de habifitecao deverão ser anexados  concomitants  ao 3 
sroposts no sistema. as declarações e proposta Inicial : i • 

mina" digitalmente atravis de assinatura digital,  pars  ', • ;., , 

firl:"  • ri,lig , . yttrc4it:  '::*11E15.04..*4:•';4'  114 li • li:!Y 
,  Sark;  kpaculutadas Ncitardes que não Mends...on as, TI • ',. ,, • ,f ". ,: • !'. 

t'exisancl do preaar4e Edital e *sus  mum,  sejam omissas.  
" apresentem sTsgláw$dades. • dMcuitem o andamento do Processo 

Licitatario, que discixdem das Clitusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de  Impugns* conform°  o  art.  24 do Decreto 

:!. I 10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 

22,00 (proposta) 13 926.598/0001-96 - R COSTA i 
ALMEIDA 

¡ I  

t 

1 

29,77 (proposta) 40.182.276/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS IJTDA 

29.47 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Re 
Martins Boto ,. 

• 
• F, .1 

15,00 (proposta) 00.852.583/0001-08-MAU 
BRITO VIEIRA 1. 

_ALVES, pEREIR1.1:  . ,,i  

l'H». 

'IL-H:-  :' .. .. ..;f1 - .11r1:-. i1 .. 

.1i 
• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIF1CA • f) - SIMPUFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo  corn  o Item 6.7 do edital. • 
8.1.3 — A) QuailfIcayio EccoOmico-Flnanceira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da soda do 
licitante, fora do prazo de  voided&  de acordo  corn  o Item 8.7 do edital 
6.11. ; Serão Inabilitadas licitantes que nitro atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas.. 
apresentem irregularidades. • rfificultem o andamento do Processo 
LIcitatório,Atie discordem das Clausulas e normas do Edna', estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conform*  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

• 
Valido 

• CanceladO DescumprImordo ao item 8.10 do &OKA* kliwites , 

' ' • 
arcerito cOrn todos os custos decorrentes dlobtengbo e sproseneselle 
dos tos   
pent  habi proposta de precostpicialos os documentos de 

• dsverito ser anexados r 
" concomitants  ao registro da propostsno'sIstema, as declarações e 

proposta Inicial deverão ser  &miracles  
digitalmente através de assinatura digital, pare conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 1536:05 

O CanceladO Empresa não ctsnpriu a solicitação de composição de 
susto por em 22/03/2022 15:33:40 . • . 

• PESCUMPRIMEIITO, AOSITENS: 
' ,•1 ,11proposts de  Peeps Inked  os • • • t 

,t 1-4;.11, - 
de habilitação deveras enecados  concomitants  sa l

' :•• ; 
regIstro proposta no  sisters*,  as declarações e inicial . 

iir deverSo  ear  assinadas digitalmente através de assfilii.eaFtsorOtadigital,  parr   
)1,1 confecir aos mesmos autenticidade e intscrldade. ,•1 • , . . „ 

: • 8.11. • &trio Inabilitades  natant.*  que ritio atenderem Os 
exigências do presente  Edited  e seus Anexos,  seism  omissas, 
apresentem irregulandades, a dificultem o andamento do Processo 
Ucitatario,  qua  discordem das Clausulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugn:60o conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

.{ 

12,30 00.852.563/0001-05MAU - Empossa nao cumpriu a soliCitapri de campsite:ode 
BRITO VIEIRA 

12,20 03.930.568/0001-00 

' 
22/03,f022 15:33:40- ' , • . • • ,  

• t,  . 

Rjyina 693 de 747 
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• 

"VP ,! • , 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 atenderam As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatôrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

10,00 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Valor  CNN  . 

12,40 (proposta) 0.930.566/00d  
ALVES PEREI 

-00 - 

; Data 

23/02/2022 - 14:00:52 

23/02/2022 - 14:38:00 

.852.563/000 

EI
TO VIEIRA I 

.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

40.182278/000 
COMERCIO E 

0 .930.566/000 
ALVES PEREIRi  

RGIO 

08 - A4A RO SERGIO 
' 

1 - PORATIVA 
RVICO LIDA 

-0 fiálLSOM 

24/02/2022 - 09:34:23 

24/02/2022 - 09:36:31 21,43 40.182.278/0041-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  Eddal e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Valido 

, 

LOTE 0011 i; ITEM b494Porrnularki deence nhament itriosfrti de casos suspeitos de sarampo/rubéola e sIndrome 
rubéola congénita  (SRC)  para o laboratório, 109x1; papel 75g, trmatõ 20x30cm, impressio IxO..i 

SItualiko, 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial aos 
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 

-10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo como item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is . 
exigências do  presents  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 24/02/202211:57:52 

23/02/2022 - 19:22:40 

23/02/2022 - 15:31:27 29,77 (proposta) 40.182.27810001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

4 

24/02/2022 01:32:56.' 

24/02/2022 - 10:13:21 

24/02/2022 - 10:13:24 

4 24/0212022 - 10:20:26 

12,30 

21,43 

12,20 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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 
proposta  hail  deverão ser assinadas . .; , •••• . 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir .aot•  mesmos • 
autenticidade e integridade. 22/03/20221536:05 • •  

Canceled*  -  Empress nee  curniáriU a siálicitagilo de composição de 
susto por Item 22/03/2022 1533:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

' 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

a proposta de  preps  Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registró 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 licitantei que não atenderem As 
sodgenclas 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0011 - ITEM 0495 -,Gula de transferência de Hansenlase ;100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impressao 1x1. 

Niyina 694 de 747 
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Data Valor CNPJ 

23102/2022 14:01:05. . 12,40 proposta) 03,930.586/0001-00 -  Op  
ALVES PEREIRA 
; • , • 

eo 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA' Válido  
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

0,70 (proposta) 13.928.598/0001-96 • R CO TA 
ALMEIDA 

'  it iiat;f
81. 

- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ' 
6.10. ' a proposta de preços inicial aos. 

e habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
proposta no sistema, as declarações e proposta inicial ''• -  

sr  assinadas digitalmente através De assinatura digital. para  
content  $ mesmos autenticidade e integridade., • 

6.11. , Serão inabilitadas licitantes que  nap  atenderem As 

ai 

exigancia0 do  presents  Edital e seus Anexos,  seism  omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatoriol; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19.5. 24/02/2022 11:26:17 , . , 

. Cancela - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . . 
6.1.1 .-E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA fora do Prazo da 
validade. 

, • 
acordo com o Item 6.7 do aditat • 

6.1.3- A) 
:‘, :,•''' '• ,,:•• . 

udificacão EconOmico-FIliariceira:.A) Oerfideo. Negativa de 
Falência oncordata emitida pelo cardo distribuidor Øa sede do • • 

do prazo de validade¡de'ecordo com citem 6.7 do editai 
.ft  Serão lqabilitadas licitantes  qua  não atenderem es • • 

• exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam:cimissas» 
apresentem Irregularidades,  ii  dificultem o andamento do Processo 
Licitaterlo que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 . 

C 

Sltuaçao 

Cancela 
' 

documen 
registro d 
deverão 

16,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 *MAU 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 MAU 
BRITO VrIRA 4' 

21,43 40.182278/000141 COR FtA 
COMERCIO E SERYICOS DA g 

1,20 03.930.566/0001-00  OD  M LSOM.. 
ALVES PEREIRA , ' - 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

RATIV 
DA 

Situação . • 1;1 

. Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:tt,if 
8.10. 1, • a proposo de  prows'  inicial a 
documenq$ de habilitação deverilio ser oneitadol.  droornitarite ao( 
registro ri proposta ito.*Istema, aadeolarsofiaa,a proposta  how  ii1J. 
Deverão sor  posing,  digitaimente atraVes'cle • Par  
co  erir 

rrPrila P 
.8.11 • • ; , lid(airiterrciva não, et, m  
'Didgeridoo  do  presents  Edital  says  Anexos; sejam omIsses,1,.• • 
apresentem aregularidades, e dMcultem o andamento do' Processo 
Licitatorio, que discordem dos Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 • •• • " ' 

Cancelado DESCUMPRIMENTO Aos ITENS: • 
6.1.1 - E) ESPECIFICA of).SIMPLIFICADA fora do prazo De 
validade, de acordo com o Item 6.7 do Oditall:P •t•-• . • • I • •• 
8.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 

- Falência e Concordata emitida  patricidal°  distribuidor da  sects  do • . 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o item 8.7 do edital 
6,11, .Serão inabilitadas licitantes que não atenderem és • 
exigênciaedo  presents  Edital e seus Anexoe,  seism  omissas,: 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõricg que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 4/02J2022 11:57:52 • . • •• 

• 

Válido 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • , 
6.10. ' ' a proposta de preços Inidal e os . 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta MOOl 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

; 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigencias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern 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 
10024/198.5.24/02/2022 11:28:17 

I. 

23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 15:31:27 

. 23/02/2022 - 1022:40 

24)02/2022- 01:32:54 

24/02/2022 - 1 :13:25 

j .13 5 

24/02/2022 -10:20:32 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - COR 
COMERCIO E SERVICOS 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -Rei 
Martins , 

do No to C 4. Descumprimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes : 
: arcarão cm todosps custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos I . . 
,. , . , 

para habilitação, a proposta de praços inicial coa 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 
autenticilide e integridade. 22/03/2022 15:38:05 

SERG O Cancelad .i  Empress' nap  cumpriu a solicitação de composição de 
susto por 1.em 22/032022 15:33:40 . - 

, . 
SEFIOJO . ,Cencela4. Empreoa não curnpriu a solicitação de com osição de 
11 l',susto pontes 022 15:31441' 

LOTE 0011 - ITEM 0498 - Carttio de a 
Data 

azamento no tratamento da hanseniase . a• -I a. 150 bco 
Valor CNPJ 

lug  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://iialidaarqUivo.portaldecompraspublicas.com.br  
iman.COPPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 is 11:12:05.  
men  PUBLICAS Código verificador 22A7AC 

23/02/2022 - 14:01:16 0,49 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM SOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 15:31:27 

Pay ina 695 de 747 

' 



0,50 (proposta) 

21,43 

0,35 

0,32 

24/02022 - 01:33:00 

24/02/2022 - 10:14:03 

24/02/2022 - 10:17:53 

24/02/2022 - 10:20:42 

00.852.563/0001-08 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA

,
' 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

/ • 
• 

; • G. 
4111  • A 

29.47 (proposta) .189.000/000 
Martins Brito 

Inundo Nonato 

Data Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 •  OD  
ALVES PEREIRA  

23/02/2022 - 14:01:28 MILSOM 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/000'1-98 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos docurrentos 

'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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Valido 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto  pot  Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 Processà. 
Lichatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital estando , • 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto' 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 I ! , 

LOTE 0011 - ITEM 0497- Formulário de visitas  aides  aoS im6  la.  Plano Nacional de Enfrentamento A Microcefalia ., formato 
20x30cm, Impressio 1x0. 

1 

29,77 (proposta) 

29,47 (prOposta) 

12,30 

21,43 

12,20 

3 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
conferlr aos mesmos autenticidade e Integridade, 

6.11. - Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6,1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 1157:52 

Válido 

6  
I • • . . 

.189.600/00046 Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 600 do Edital,-As licitantes •.. 
rtins Brito , 'yj ' • arcade) Call  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos , • . ; • , • , I. • 
para habilitação, a proposta de preços inicial e os docurnentos 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. 22/03/2022 15:36:05 

RO SERGIO Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
ITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
6.10.   a proposta de preços lnicial 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. 

8.11. Serão inabilitadas licitantei que não atenderem is 
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 011. 24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17  

23/02/2022 -164127 

23/02/2022 ••• 19:22:40 

24/02/2022 - 01:33:04 

24/02/2022 - 10:13:31 

24/02/2022 -10:14:13 ' 

1.  24/02/2022 - 102048 : 

40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA1:  

15,00 (proposta) 0 .852.563/000 .8 MA 
BFITO VlEIRA 

00 

T.182.278/000 1 C 
MERCIO E RVIC 

I 1 .930.566/000 0  
ALVES  PERM  

.852.563/000 MA  

PORATIVA 
LTDA 

, 
MILSOM 

Valid° E 
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23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

29.77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - COR RATIV 
' COMERCIO ,E SERVICOB DA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -  Reim  ndo 
Martins Brito 9 . 

2 227  14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 -R COSTA 
ALMEIDA 11 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08: 
• BRITO VIEIRA. 

12,3.0 .. 00.852.583/0001-08 MA  
BRIT()  VIEIRA •,• 

• 
21,43 40.182.278/0001-411  coi1bRATIV 

COMERCIO E SERVICOS.LTDA 

12,20 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA • 

ALI 

24/02/29 i4  Or. 

24/02/2022 - 10:14:27 ' 

24/02/2022 - 10:20:52 

24/02/2022 -01:33:08 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVAI Válido 
COMERCIO E SERVICOS j,,TDA 

Plano ?clonal de Enfrentarnento ÀMic  „ 

; • . 
çanclIld ;;:ogspupprmE ITENs 

- 6,10: ti.;;; R.— • " '4" PIPP9014 de,  preços  ()Iola! e o  

lie 

-'docUrnentitrie hablfitação deylarfito.ser anexados circomitante'ao,j. 
registrcidi Proposta no sistema as e  proposta ¡Motel :Ill' 
deverão  six  assinadas digitalmento atiavétde aaelriatur 'digital. para' 
conferir aos mesmos autentigidade e IntegrIdade I' • • -• • 

6.11, Sere° inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exIgrfinclas 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  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/193.5. 24/02J2022 11:26:17 -i • ;. '4.:••; • - • i•k • • • • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: .. 
6.1.1 — Ej. ESPECIFICA  el).  SIMPLIFICADA 47 fora do prazo de • • 
validade, de acordo com o Item 6,7 do  edits!:  ,..:. ' . 

. 6.1.3 — A) Qualificação EcOnOrnico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Faléncia IsConcordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do • I 
licitante.  *ado  prazo de validade, de  ;cord"  com o Item 6.7 do edital 
6.11. r, Serão Inabilitadas ficitantes que não atenderem  its  . . 
exigifincias'do presente Edital e seus Anexos, sejam 'misses: ' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatóriot que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/19 4/02/2022 11:57:52 • .• ••' • 

Válido 
,1 

to  Cancel - Descumpritnento soltem 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos  
para habilltação, a proposta de pregos inicial coa documentos de 
habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Oicial deverão ser assinadas • . 
digitalmente através de assinatura digital, para conferi aos mesmos • 
autentici de e integridade. 22/03/2022 15:361:15 . .. i• : 

. • : i' . ... ;, .1,;, . • :.. •.‘..',. l' :... -: : • • 
.Caricelad - Empresa não cumpriu a.  solicitação de cornoosIção de 

:, - susto por  am  2.7J,03/f022,16:33: ,,, 
-1, 

.. 

:C ,; Emprei"  nee  cumpriu a solicitação de Dr.,  IsAo d 
susto por 022 15:33:40  

4,  144: 44i -i 
A! i 1. 1. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 elntegridade. 

6.11. Serão Inabilitadas licitantes que  nag  atenderem es . 
exiganciais 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  conform*  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 •' 

LOTE 0011 - ITEM 0499- Referenda (Tuberculose), 100x1, papel 75, formato 20x30cm, impresstio 1x0, 1° via. 

LOTE 0011 .; ITEM 0498 / ConsolidarAlo das visitas domicillares mUniclp 
100x1; papel 759, formato 20x30cm, ImpressAo 1x0.' •: t!I  iv'  
Data ; Valor CNPJ 

• • •  23/0 12.49 ( roPoste),:03.930.566/0001-00 tQM S9: 
; , ALVES.PEREI 

VálIdo 

1.  ti 

L. 

. 23)02/2022-1 

Data 

23/02/2022 - 14:01:53 

22,00 (proposta) 13.926.508/0001-96 • K,CD TA 
ALMEIDA I, 

,t 
12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 -  ()DIM  

ALVES PEREIRA 

• Valor CNPJ 

SOM 

Situação 

Cancela '• DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 

6.10. • •  a proposticle prove  Initial  e os 
documentps 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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatdriojque discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198,5. 24/02/2022 11:2617 : 1' • • 

.:Cancela DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
E)ESPECIFiCA e I) - SIMPUEICADA toga do prazo o.. 

velldadã deecord000moitenle7doedltal:. ";-'1414;1 3  
8.1.3 --A)Clualificação Econômico-p(nanceire: A) Certidão Negativa de . 
Falência e  'Concordats  emitida pelo cartório distribuidor de sede do 
licitante, fora do prazio de validade:de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. .Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatitnio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:27 

mis portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validearqu  vo.portaldecomprespublicas.com.br  
iii...00gPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  Públicas em 24/03/2022 is 11:12:05. 
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1, 
nundo Nonato 

24/02/2022 - 01:33:14 

24/02/2022 - 10:13:39 

24/02/2022 - 10:16:11 

24/02/2022 - 1620:57 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA ; 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERV1COS LIDA 

12.20 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

16,00 (proposta) 

r 12,30 

21,43 

11,50 

24/02/2022 - 01:33:20 

24/02/2022 - 10:13:44: 

24/02/2022 - 10:17:07 

124/02/2022 - 10:25:67 

MILSOM 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA ;•, 

Data 

4  23/02/2022 - 14:02:08 

23/02/2022 - 14:38:00 

Valor  CNN  

12,40 (proposta) 0.930.568/000 - 
ALVES PEREIR 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com bodos 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 atraves de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto par item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10.   a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declaragdes e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesrnos autenticidade e Integridade, • 

.• ' • • ,. 
6.11. • : Serão inabilltadas licitantes que não atendereM ás 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam 
apresentem Irregularidades, e difIcultern o andamento do PrOcesso . 
Licitatório, que discordem das ClausulaS e normas do Editalr estandd 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0011 - ITEM 0500- Contra Referencia (Tuberculose), lo011, papel 75g, formato 20x30cm, impressão 1x1, r via.  
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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 
10024/198.6.24/02/2022 11:26:17 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CO 
dCOMERCIO E S RVIC 

29,47 (proposta) 3 .189.006/000 
artins Brito 

.852.563/000 RO SERGIO 
• 

.182.278/000 - C PORATIVA 
C MERCIO E RVICO LIDA 

Of.930,566/0001/1-00  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

00.852.563/000 RO SERGIO 
BRITO VlEIRA 

Bf ITO VIEIRA., 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECÍFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Faldncla e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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 Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

PORATIVA Válido • 
1,TDA : ! • 

U n o Cancelado - Descumprimentb ao item 6;10 do Edltal,As licitantes •  
amarão 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. 22/03t2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 ; 1 

, rr • 
Cancelado -  Empress  não cumpriti a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 16:33:40 ;1 

Válido ' • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços  inroad  aos 
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 I. 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

410 

• 23/02/2022 • 15:31:271.1  

. 23/02/2022 -19:22:40 

LOTE 0011 - ITEM 0501 - Registro de atendimento de casos humanos de leishmanlose tegumentar  americans 100x1, 
papel 750; formato 20x30an, impressão 1x0. 
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'Nit • 
••• 

: Valor CNPJ - filltuagio • . , :r1j. ..:. ;;":. . • • ,t• 
-Ii .  

•  
Canceled°  • DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: %:. - • 
6.10. 

 

• proposta de preços Inicial • o • /- 41  •-• 
documentos de habilitação deverão  see  anexados  concomitants  ao..,  
registro dé proposta no sistema, as declarações e proposta  inlaid '',  
deverão F  assinadas digitalmant•  strayer,  de assinatura digital Para - - 
conferir 

i 
mesmos autenticidaymtegridaclili,:;.iAliFyti -4•. • • 

ej.i
:.
1

-
. 
 ,
....; 1 'Serão 1

..
rat

.
,ilit

t
i;da

t
s
ji, 

 ta
l
l
l
t
:1,i

quen
Zi

ot
r
nd

'
e

'i
n
li

ni 
' 

do presente Edital 0 seus'Antu:os; lielirliogissas 

forti do Previste de I 
100,21/1 24/02/2022 11:26:17,1 

dlsocrldem dall. PapsU101 narr ã oM dp Odital:Htando -A 
. Ifragularlidadaa; • dmikat,arfli.40darl)antl do;raF:a

f„

an • 
Lquo 

_. 

• . ' :rt 
at 1 1- 

to 

.:Conceindo - DESCUMPRIMENTO AOS RENS: '. • 
6.1.1 - E) ESPECIFICA • f) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 

'-- vaidade, de acordo com o item 6.7 do  edited.  :- ' , - • 
8.1.3 - A) Quallficação EconSmIco-Financeira: A) Certidão Negativa cle 
Fellincla • Concordata  ',Wilda  pelo cartório distribuidor da soda do 
licitante, fora do prazo de vaidade, de acordo  corn  o Item 8.7 do edital . 
6,11,. • I i Selo Inabilitadas  Rottman qua  não atenderem Os -. 

ji.  exigencies  do presente Edna' • seus Anexos, sejam ornissas,', i-  . ,-:.' -- , . 
;.,. apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 1., ... 
• •-, Uctlaterlo; que discordem  des Mauls,  •  norm's  do Edital;  "stands  -.:, ., .• : 
' fora do prazo previsto de Impusnação confomtie o  art.  24 do Decrete ' 
i- 10024/19 24/02/20221167,62

, 
 ,.-,1,41 .1

,
1-. 1
.
1
,

•
. ,
;
;
J•1

1 
 ili,

.,
!

¡,..,.
1
:, 

 l
i
t  :r ,:.I

i
t. i':( 

Válido t:  ..:  ii  •i , i . •I 

I Cancelado - Descurnprimento ao Item 8.10 do  Eddal.  As licitantes . 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção • apresentação ti 
dos documentos : . . i• 

.  pars  habitação, a proposta de preços inicial • os documentos de 4 
• habUttaçã9 deverão ser anexados , .. k : •, j ' .. • • .. ' , . ‘ 

1 r concorni . e ao registro da proposta no sistema, as declarações e . I. . 
. proposta al  deverlio ser assinadas '.. i  1 -- '• • • ,- ..... i. . 

dlgltelmeflt.'troves de assinatura digital,  pars  conferlr  ea;  mesmos 1 • 
- autenticl • Integndacle. 22/03/2022 15:36:05  ......; ',i, 

li ....: • 

23102/2022- 14 02 28 

23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 1531.27 

23/02/2022.1922:40 

24/02/2022 - 10:13:48 

24/02/2022 - 10:19:20 

022 ;1 28:04 

. 22.00 (p9pOsta) 13.928.598/0001,98 R COSTA 
ALMEIDA 

! 

:21 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIV 
COMERCIO E SERV1COS DA 

29,47  (proposta)  35.189.000/0001.66. Ralm 
Martins Brno 

; 

00.852.583/0001-08 .MAU 
BRITO VIEIRA 

12.30 00.852.563/0001-08 MAU 
BRITO VIEIRA • • jite  

21,43 40.182,278/0001-41 - CO 
, COMERCIO E sEnyico.s 

03.930.566/0001-00' 
ALVES P REI ;iij 

o 

RAT IV  

SO 

O C -  Empress nil°  curnpriu • soilcitagiliede ocimposioão de  
Gusto  por tom 22/03/2022 15:33:40 • . . • • • - 

Cancelado - Empresa não cumpriu a sollatoOlio de ownpo,1960 de  
gusto  por jtemn 22103/202215:33.40 I: • ' • ' 

‘• i• • 

. • I 

SCl/MpRIMENTO AOS •' • ** •  v'  a  proposal di  pregiss  !idol  • oe , 
'de habilitação 0,11,10 ser inland's" odriostilltante ato¡ 

registro propo,ta roo  astern.,  as declarações s  propel!!  hlisiol 
Uivarão ar'kulnados digeslimenWatraVes de alartatursj pars  -* 
'conferir mesmos autenticidade Inlegrklade.,;! ,  pi:4:43.  !It% 

all. •  Seri*  Inabilltacias icitantes que não atenderem tis • 
• , edgencias do presente Edital.  sous  Anexos, sejam omissas, 

apresentem Irregularidades, e cifirmItem o andamento do Processo 
Uoitatório,  qua  cliscatlem  des  Cláusulas e  names  do  Eats/,  estando 

f fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/196.6. 24/02/2022 11:26:17 

! 
LOTE 0011 - ITEM 0502 - Registro de atendimento casos de leishmaniose  maw=  ,190x1; papal 759,  Tom's°  20x30cm. 
impress/10 1x0. 

situigasi Valor CNPJ 

23/02/2022 - 14:02:38 12,40 (proposta) 03.930.588/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

23102/2022 - 14:38:00 
' • 

22,00 (proposta) 13.928.608/000146 R 
ALMEIDA • 

23/02/2022 - 15:31:27 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 ' CORPORATIVAI 
COMERCIO E SERVICOS LIDA I 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. apropostadepreçoslnlclaleoa 
documentos de habilitação  clever,*  ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão sor assinadas digttalmente através de assinatura digital,  pars  
conferir as mesmos autenticidade e Integrldade. • • •  

Stork  Inabilitadas licitantes que não atenderem is 
cio  presents  Editei e seus Anexos,  seism  omissas, ' 

apresentain irregularldades, • dificultem o andamento do  Process*  
Udtatóricil  quo  discordam  des  Cláusulas • norrnas do EWA, estando 
fora do pszo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Deaeto 
10024/11,5. 24/02/2022 11:26:17 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
8.1,1 - E) ESPECIFICA e I) - SIMPLIFICADA  -fore  do prazo de 
validade, de acordo  corn  o Item 8.7 do edital. 
8.1.3 - A),Qualificaollo Eoznómioo-Financeira: A) Certidão NegatNa de 
Felencia e  Concordats  emitida peio cartório distribuidor da  sale  do 

.6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem , 
' licitante. f do prazo de validade, de acordo com o item 8.7 do  edits/  . 

:.1•Colinci do  presents  Edital e  sous  Anexos,  &Own • ' 
i-- ,aprsaentejp kr•gularldades, e dificultem andamento  do Processo ¡, 
r• LIcitatOrlo  'quo  discorpem das Clgusulas rinarnas do  Edit*, **tondo  .;,  

Joni  do  pr provitkp Impurerdko corlot-rne p 24.clo.  Creto : 
',':10024/19 4/02/2022 11:57:52 1.inj r

. 
 

Valido 

M.  portal de 

alle=g8 

A autenticidade do documento pode ser milli:ads no  site  hta:llralldaarq.JIvo.poflaldscompraspubuIcas.corn.br  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras PUblicas em 24/03/2022 is 11:12:05. 
Código verfficador 22A7AC 
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15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08- MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.583/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

11,50 03.930.568/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA., 

24/02/2022 - 01:33:32 

24/02/2022 - 10:13:51 

24/02/2022 - 10:19:29 

24/02/2022- 10:2812 

Data 

11 23/02/2022 -14:02:50 .  

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composiç.ão de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   a proposta de pregos inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial • 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para ' 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderent as 
' exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 

apresentem irregularidades, e dficultem 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 
10024/198.5. 24/0V2022 11:26.17 

4. 

, 
29,47 (proposta) 35.189.000/0001-68 - Ra 

Martins Brito 
4iundo Nonato 

LOTE 0011 - ITEM 0503 - Capa para prorituárs eapecMci Para •iarisenlaae, 44 x 32 cm,  Imp.  4x0 cor azul, papel 180g.  
Valor 0

0

i1P.1 
i 

2,36 (proposta) .930.586/000 , MICSOM 
ALVES PEREIRA 

SItuação 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS'  IT  E  NS:  
8.10.   a proposta de preços inicial aos 
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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
tora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:38:00 2,80 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — El ESPECIFICA  of)  - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
8.11. . 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 24/02/2022 11:57:52 i 

1 • • 
Válido • • 2,67 (ptoposta) 4-L182.278/000 1 . C 

' MERCIO ES RV1CO  

2,54 (proposta) 4.189.000/000 -Pa 
Martins Brito 

23;02/2022 - 153127) 

23/02/2022 - 19:22:40 

OfiATIVA 
LIDA. 1  

1, 1  
undo  Nonato Cancelado - Descumprimento ao item e.10 do Edital. 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. 22/03/2022115:36:05 

.852.583/000 2,50 (proposta) 

2,20 

ITO VIEIRA 
Ro SERGIO Cancelado - Empresa rullo cumprir a solicitação de composição de 

susto por item 22/03/2022 15:33:40 I 
• 

RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
.1 susto por item 22/03/2022 15:33:40 

.852.563/000-08 - MA 
BRITO VIEIRA 

1,85 4L182,276/000
9

41 - PORATIVA 
COMERCIO EERVIC.OS LTDA 

1,84 03.930.568/00000 -00 MILSOM 
ALVES PEREIRA 

I 

Válido ' 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10,   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitant.  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, 

8.11, • 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  2450 Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

1, 
arculose, 44 x 32 cm,  Imp.  4x0 cor verde, papel 18 

• Pginal 
- ,  gin  portal de A autenticidade do documento pode aJ verificada no  

if PRA8 ,  Documento gerado eletronicamente ncf Portal de  Corn  
.! PUBLICAS Código verificador: 22A7AC 

" 24/02/2022 -01:3337;  

24/02/2022 - 10:l8:06 

24/02/2022 -10:20:003 • 

..24/02/2022 - 10:26:22  

LOTE 8011 ITEM 0504 dips  pira  primufirfo impact) Para 

lie http Naildslarciulvo.portaldecompraspublicas.com.br  
ran Pr less em 24/03/2022 es 11:12:05. : 
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13.926.596/00011- 
''•••• ALMEIDA 

c I ',' • 

••••• ..11.1.11,  • 

• 1'v: ' T 

31:•• 
• 

1 

•• 

t. 

• .• ; , •• • ,1 

,) • '.!‘', 21.!....1! • - 

t ;;:: i,•i • . 

, . 
trt 

• 
24402/2022 - 01:33.42 

24/02/2022 - 10:18:16 

24/02/2022- 1020:18 

24/02/2022 - 102;126  

23/02/2022 - 19:22:40 

i•'••. 

• ' • 
23/02/2022- 15:31:27 

I. • 

_ 1,86 
• ' • ! 

1,84 
, 

•1 ) • 1 
..." I • :tr.,  •'; ''•i .!' ,.! *,.• - •" tj:. ' ilj  . 

I 1•11.; '!". 'A.•,/. .,'  i

• 
+ ..!  ;, •."ii , 

,• •V j. 
' ' ,I, 0  i • 

• : _ 

i •  i i . i.  • -; ,•;.  Val!,  Ct4P-I ! II, '.: , ,.111iniii 
li 

. • 2.36 • , • (proposta) 03.930.586/0001.00. oplyi 
. ALVES PEREIRA "I. • '  it  , . . - r • .I.: 

• . .. .'; I 
• 1' 
• ,y, . 

2,60  (propel*  00 852.563/0001-08 - MAU 
i ! I BRITO VIEIRA '; • t 

COMERCIO E SERVICOS IffDA 

2,54 (proposta) 35.189.000/0001-86 -  Rai do Nontto 
Martins Brito 

2,57 (proposta) 

: 2.20 00.852.563/0001-08 MAL) 
BRITO VIEIRA JO  

40.182.278/0001-41-COR 
COMERCIO E SERVIÇOS 

03.930.568/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA

.,  

40.182.278/0001-41 - CORPORATIV • Valid° • ' • -,•• ° • 

. ,  10024/1924212022 11:57:52,,• 
l• •' ' " 

, . 

. • : • . 

• . . . . . 

conferir ei  

exon,24
6.11. 

' foca dope pr 

11.1:1:8161i°41  

..„5" anceladi 
II 

,. r-tV•• 

1![ , 

Cancelado - Descumprirnento ao Item 6.10 do Edital. As licitantes 
arcarão com todos 03 custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habiateçao, a proposta de preços Mich!l e os documentos de 

.. • i habilitação deverão ser anexados • • • 
. •  concomitants  ao registro de proposta no sistema. as deciaraçoes e 
, • proposta tddal deverão ser assinadas . 
••,. • digital atravas de assinatura digital, pare conferir  eat  mesmos • : 

autenti • e Integridade, 22/92922 15.3f):05. 
! 

Empresa não curnpriú a oolidtarrip de composição de . 
srn 

i$ I'M  104,104i1 
c - oEsculti$7ti!‘iENT.0 Aos !TENS:. r.: • ,- , 

• 8.10. a  moots  de precoa ini 
documentos de habilitação deveria for enexados  cancan  

- registro de proposta no sistema, as declaraigies e proposta  !Nola!  
' deveribo  sir  assinadas digital/note  ;Wavle  de assinatura digital,  pate  

• ! mesmoarutantiC4611d, a kilegridade. ,.. 1  ' , J,,, - ; . , 

, • Serão inabilltadas licltantei  quo  nfio ationdereM as • i  ; 
A°  present*  Editsl e seus Anexo, sejam ornIfiSes»,-• ,i6. 

Irregularldades, e drnsulawn6endarner40 do Processo n¡;'• 
due

p
gI
r
Tatem dal Claustips p  *rites  do, El:Ito'. estando 

• • • • . . itri'(  . 
(S. ,i 1 .2 J-r ' '-"9'1*  .•••••.'. -'" '''',4' ...r.... !) 14 ', 

it‘i°17iiirAl. - ' i ' * • : ' • .• !::. ,- ,i 1)::'' 
- DESCUMPRIM • •A*12' ••• ''. •• t I: "-• ,I '• •••!•,• ,:i'• 

8.1.1 E ,ESPECIFICA • 6 =SIMPUFFADkik, ,Et
0 validade, de acordo  cam  o Item 6.7 cfo EINai,",  ,•pr•  ' ,rn!",f'2i `,/;•• • • 

t 

6.1.3 -A) Qualificação Econfirnico-FInancetra: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata amtlida pelo cartono distribuidor da  sods  do .. 
Ilcitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. Solo Inabilitadas licitantes que não atenderem ;Is 
exigências do presente Edital e seus Anexos,  seism  omissas. 
apresentem Irregulandades, a cfrecultsin o andamento do Processo • - 
Lidtatdroo,  qua  discordem das Cláusulas e  norms;  do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Im at  24 do 

• 
!"1-•  

• 

22/03/2022 15:33:40 • • ,:.. -••'• 

Ewes* NI° curnprlu a solcitaotio de  composição  tie 
em 22/03/2022 15:33:40 . 

' 8.10. •I ' a proposta de priscos inicial e os • I' 
, 1 I documentps de habilitação deverão ser anexados  concomitant.  ao • ' '1'. 

'1 ragistro d proposta no sistema, as declarações e proposta inicial '5; : • ) li  It'  • 
. , . deverão stained"  digitairnents atravas de  alit 16flital. 

Ai 
', ':' : ,, .. 

ll'I  Il i E  :' 
l .t ' ; i . . 

i „; • . u.121: . • ) I Selo Ildisetss  quoins°  stenderern is 't.2 i .•• , 
•• i-  il  iliriTi' 

s

a
t4

;
1

4117:::".:. I II 4 .  Or  41 s t 414 I Min  if  i . Itt ,  .' 

• . exigência •  doors Edell  •  sous  Anexos, wilamornissas,"*,;:'. r• I 
apresantern Irregularidades. e dificultem o andamento do  Process*  

• Licitatório, que discordem dal Cláusulas e normas do Edital, estando 
' fora do Irmo previsto de Impugriação  conforms  o  art.  24 do Decreto 

10024/198.5. 24/02/2022 1126:17 • 

Data :•1•••  

23/02/2022 - 140308 

DESCUMPRIMENTCi AOS ITErv,b: • • 
. . 

. , 
23/02/2022 - 14:38:00 

LOTE 0011 -  ITEM 0505 -  Etlqueta adesivas para controle do tratamento de tuberculose, 10x0,04 cm.  
Data • • • Valor CNPJ 

23/02/2022 - 14:03:24 0,86 (proposta) 

I. , • i . - ff 
0,40 (proposta) 13.926.698/0001-98 R CO 

ALMEIDA 
, • 

03.930.566/0001-00 -ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA , 

• ; ' Situação. 
2. . . . -... . .. . . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS  ITEMS: • • 
6.10. k  • proposta de  prows  Irklal •  oil  
documentos de habilitação deverão ter anexados  concomitants  ao 
registro  di  proposta no sistema, as declarações e proposta  tidal  
deverão  oar  assinadas digUarnents através de assinatura digital, para 
conferir aos  memos  autenticidade e integridade. • .. 

i 6.11. i Seria inabilitades hcitantes  qua  nitro atenderem as 
• 

..• eidgências do presente  Edda!  • seus Anexos, selem omissas,' 

. Licitat668Pres.rg°T Irreg  di.c4fdsm ulandacisicial 
e claim/tern o andamento do Processo • 

• • qua Cláusula., minas do Edema, estando .• 
., fora do  typo  previsto de Impugnaçâo conforme  oat  24d?Dscroto.,. 

10024/195 24)02/2022112517 , ; .. •:, i ,.,..4: A";;t:••,t,..... • ... -- • 
•_- •  
Cancel  '- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA • f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de . 
validade, de acordo com o item 6.7 do  edits).  
6.1.3 - AyQualificação EconOmIco-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor de sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
8.11. 1. Serão Inabilitadas licitantes que alto atenderem as 

• exigêncial do presente Edital e seus Anexos, sefent ornissas, 
apqee.ntsj, irtygularidades, e dilicultem o andamento do Processo 

. : .!, : '' • 
1 . • • • .• 4; 

• itt '41-  •S t !, ".1 i: 1. : '-i'• '' 't .  

,57 • ):: 40.182-278/000141( CO 
;2 ::•2 COMERCIO l E SER ca e

, 
 }, ' , , .., r., •.P. 

I ' ' 
• r4:'4 •tr. 

portal de 

illeggarA8 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:/NalidaarquiVo.portaldecomprespublices.combr 
Documento gerado eietronicamente no Portal de  Comoros  PúblIces em 24/03/2022 as 11:12:05. 
Código verificador 22A7AC • . I I.  
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1 

0,40 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 14:38:00 

• 

35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 -01:33:48 

24/02/2022 - 10:18:29 

24/02/2022 - 10:20:28. 

j 24/02/2022. 102414 

1,00 (proposta) 

0,60 

' :ç.041 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA. 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

- 
40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E ERV1COSLXD  

I 
I 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Editor, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:3340 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

• 
CiviCelado DESCUMPRIMENTO A06,ITENS: . 

 a protostadepreços Inicaleos 
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 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 

• , 
JLOTE 0011 - ITEM 0506- Etiqueta adesivas p ra dlagnos tratamento de tuberculose, 10x04. 
Data • Valor ONPJ 

23/02/2022 - 14:03:35 0,86 (proposta) ó.930.566/0004-00 -00 
ALVES PEREIRA 

1-CC 
RMCO 

23/02/2022 - 19:22:40 

• 24/02/2022 - 10:18:33 

24/02/2022 - 10:20:37 

24/02/2022 - 1029:21  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10.   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 ês 
exigências do  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6.11. . Serão inabilitadas Ilcitantes que  ago  atenderem ás 

. exigências do presente  Edda!  e Seus Anexos, sejam Omissaa, - 

. apresentem Irregularidades, B clifIculterri, o andamento do Processo: 
LiCItat6do, que discordem das Clitusulai e normas do Ec1164 estando 
fora do prazo previsto de Impugnação cbnfonne o  art  24 do Decreto • 
10024/1924/02/2022 11:57:52 El 

PORATIVA Válido 
LTDA  

undo  Nonato  Canceled°  - Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos documentos de 

concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
habifitação deverão ser anexados  

proposta inicial deverão ser assinadas .1 . • 
digitalmente através de assinatura digitál,para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 • i • 

E 
Cancelado - Empresa não cumpriu a sOlicitação de composição de RO SERGIO 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa nãO cumpriu a  so  icitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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. 

0,57 (proposta 4 .182.278/000 
COMERCIO ES 
j 

0,56 (proposta) 35.189.000/000 
Martins Brito 

Situação 

MILSOM 

1,00 (proposta) 852.563/000 
B ITO VIEIRA 

0,60 00.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

0,41 4.182.278/000 -41 CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICO LTDA 

0,39 0i.930.566/00011-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA , 

RO SERGIO 

• 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do  presents  Eddal e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e ckficultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do becreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 • 

Ox1, papel 75g, formato 20x30cm, impressilo  lx  
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A autenticidade do documento pode s verificada no 
Documento gerado eletroniCamente nd Portal de 
Código verificador 22A7AC 

ite http Idaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
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IN itir; 
r  DESCUMP.RNEr0 AOS  ITEMS:  
I • á 9f9P0Mil  di  Pre90* 

de habilliageo  dewed  ser anexados 
'prcposta nriskitama, as declarações e proposta 

assinadas digitalmente atreves de assinatura digital,  pets  
mesmos autenticidade e Integridade. • 

• I , 
Serão inabilitadas licitantes  qua  não  :mandarin  is 

'do presente Edita/e seus Anexos, sejam omissas, 
irregularidades. e  Madam  o andamento do  Process* 

qua  discordam das Cláusulas e normas do Edital, estando 
o  playlet°  de ImPti909019 0:2010sre o 24,do Decreto • 
5. 24/02/2022 1126:174p 1,1 • • • 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA • • 

.1. 
35.189.000/000146 Raimundo Nontito 
Martins  Brno  

29,47 (proposta) 

16,00 (proposta) 00.852.583/000148 :MA 
t BRITO VIEIRA ' • 

1; 
12,30 00.852.563/0001-06.  MAUI  
• BRITO VIEIRA . 

' I 
21,43 40.182.278/0001-41 -CoR9ORATIV 

COMERCIO E SERVICOS DA , 

11,50 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

• 
• • • 

23102192I 14,P*53 
1: • 

-12 

• • 

• 
23424on - 1 

23/02/2022 - 1531:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022. 01:34:01 

2032/2022 - 10:18:38 . • 

24/0212022- 1021:15 

24/02/2022 - 10:26:48  

'1 
concomitante ao registro da proposta no eistems, as declarações e 
proposta INclal  dame°  ser assinadas 
digitalmente  gravies  de assinatura digital. pare conferir aos mesmos 
autentor • integrIciade. 22/03/2022 1641t06 _ 

• ! • ». '.• 
0 Cancer,  - Empresa  nap  cumpriu a tt CIO corriposiceo de  di  

susto por  am  22/03/2022 1533:401f •'... r :::.1.• 4.,,,,,•: -...t•• j i'.1`'. .. ,-. 1 ... '. :- • !t 1 
o.  Carmelo  - Empresa nlio curnprIU • topoitappo de damask:1

,
o de 1 

i. • susto por  am  22/03/21322 15:33:40A1.14,.::6•••,;! ¡...: • . t' ' 
1 1 : r.u•-• :-.t.,,,,, :, Vt.,. , . , , 1  „.. • . I " ,  

Canceled°  - DESCUMPRIMENTO AOS  FENS:  
8.10. '  a proposta de precos  "Octal  e oa 
documentos de habifitaollo cleverão ser anexados  concomitant's*  
registro  di  proposta no sistema, as doctor:1°6es s proposta Iniciel 
deverão ser assinadas digitalmente  'eaves  de "senile/4  MOM Pere  memos  autengagggg • IntegiciadiN conferir 

• .• P Ws' 0'4 :pi • :7:494- ,•,-4v.1,  
.6.11.; ,; p;

r
do
eu

rimidsliotaltes  quo  alip itgnderorn 
indflOnd do Edda!  • mus ••larromilisas, 
apresent irreguisridadas, e drfidultem o andarriirato do ProCasso'. 
ucitatoriop  quo  discordem das Clausulas • normal do  Edits!,  estando 
fora do 0 previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto. 
10024/198 5. 24/02/2022 11:28'17 . 

falluegle 

Cancels  
i!  610 • " 
• documen  

registro  
deverio 
code& 

8.11. 
•MCOnd  
apresente  
Lk:dated° 

.fora do pr 
10924/1 

E 
veadade, 
6.1.3 — A 
Poland& 

..A Certirlio  
Concordats *maids  polo carldrio *cfistribuldor da - - e 

• licitante.  hire  do  pro  do validada.' de acordo com o,  dear  6.7 do 'Mal 
: 6.11. ' ; i Sere° inabillteclas Ilcitantes  qua  nio atenderem es • ; 
, rudglincias do  presents  Edital e seus Anexos,  seism  omlesas,-

apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatório,  qua  discordem dos Clausulas e normas do  EOM",  estando 
fora do prazo previsto de Irrepugnagbo  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 . • ' • , , • 'I I 
usgeo I '1' • !" • I .!ti•t' 't 1•111'4,'• • 'l e" • P.,  

' . . '''..: .-1 4.11f1;•:  ' '" ' 

4. - 541 
DESCUMPRIMENTO AOS FE4 

SPECIFICA*I) SImPLITADA 
acordo qorn o item 6.7. dp,  edits!.  

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edltal. As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da  Men.*  e apresentação 
dos documentos 
para habritageo, a proposta de preços iniclal • os documentos de 
hablittacAo deverão ser anexados  

LOTE 0011 - ITEM 0508 - Ficha de Inveatigactlo da leptospiroae/SINAN, Jogo de 2 fia, papel 75g, formato 20x30cm, impreggia) 
1x 1 . • 

23102/2022- 14:38.00 

Data 

23/02/2022 - 14: 04 :06 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96-  RC  
ALMEIDA 

Valor 

12,40 (proposta) 

CNPJ 

03.930.56610001.00- ODIMILSOM  
ALVES PEREIRA 

4 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001.414 COR 

, • !..1 COMERCIO E SERVI .  
I. 1::;! •• 1;1!•,,E 1[1 

.41 4 I  

&Wage°  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. a proposta precos 'rectal 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,  pars  
conferir aos  memos  autenticidade e integridade. 

6.11. ;  Serb  ° inabilnadas licitantes  qua  080 atenderem is 
exigéncias do presente Edital e seus Anexos,  seism  omissas, 
apresentam Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatorloi; que discordem das Cláusulas e Drernes do Edital, estando 
fora cio prezo previsto de Impugnagio  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/1 .5. 24/02/2022 11:26:17 ,- ••• • 

• DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
6.1.1 — EliESPECIFICA e f) SIMPUF1CADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do  Weal. • • • 
6.1.3 — A),Oualificactio Ecordwnico-FInanceira: A)  Coracle°  NegatNa de 
Felencia a Concordata ("MAI' pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do  :edits'  
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exlgencias do  presents  Eddal e  sous  Anexos, sejam onessaa. 
apresentam irregularldades. e  Moulton  o andamento do Pf0011900 
Lic,itatório que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do  pr  o previsto do Impugnação  conforms  o  an.  24 do Decreto 

.10024/16 4/02/2022 1 1:67:62::..prirt„;k:,,,..e.• •  

Wild°  • '4 " 
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24/02/2022 - 01.34:05 

24/02/2022 - 10:13:58 

24/02/2022 • i0.21..24 

16,00 (proposta) 

35.189.000/0001-66 - Reltitundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito ,• . • loproa, • ,,, 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. 22/03/2022 15:36:05 

00.852.583/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA: susto por item 22/03/2022 15:33:40 

• 
JR° SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

• .• stisto por item 22/03/2022 15:33:40 . . 
1 • • • 

ORATIVA  yak°  
LTDA • '• 

MILSOM' Canceled°  - DESCUMPRIMENTO AOSIITENS: • 
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 'nicial 
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 
10024/198.5.24/0212022 11:26:17 

12,30 00.852.563/0001-08 - MA 
ytEi 

.182.g 
MERCIO E 

.831588/00J 
• VES PEREI 

RVICOS 

23/02/2022 14:38:00 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

Data 

23/02/2022 - 14:04:19 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 -  It  COSTA 
ALMEIDA ;  

CI29,77 (proposta) 4 .182.278/000 -41 -C PORATIVA 
COMERCIO E SRVICOS LTDA 
.11 

29,47 (proposta) 35.189.000/000 - Ra plundo Nonato 
Martins Brito 

LOTE 0011 - ITEM 0509 - Fiche de Investigação doenças exan máticas, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, Impressão 1x1.  
Valor CNPJ i 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - 0D MILSOM 
ALVES PEREIRA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 - E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
FM8110111 e Concordata emitida pelo eartérlo distribuldOrda  sad*  do .; 

. licitante, fora do prazo de validade, de  &Cords  com o item 6.7 do edital 
6.11. Serão inabilitadas licitantett que não atenderern is • ' 
exigências do  presents  Edital e  setts  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11.57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 8,10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos . ,!' • . . 
para habilitação, a proposta de preços  Wald  aos documentos de ,. -• 

'habilitação deverão ser anexados 1 ,  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial clever/to ser assinadas .1 . . 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 : 

O 

18,00 (proposta) 00,852,563/0001-08 • MA 
BRITO VIEIRA I 

12,30 00.852.563/0001-08 - MA 
BRITO VIEIRA 

1 
12,20 03.930586/0001-00  -OD  

ALVES PEREIRA 

.182.2781 
MERCIO E  

4.k..  
LOTE  wit: ITEM osfri,t•Fr 

F20x30cm, Impressão lxt; 

' me portal de A autenticidade do documento pode s verificada no 
Documento gerado eletronicamente nd Portal de Com 

PUBLICAS Código verificador: 22A7AC ,  

RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composieão de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

MILSDM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
• 6.10.   apropostadepreçosinlclal eos • 

" 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  Edited,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 

RAfIVA • 

PrPN, • 

iR 

rrana por novO subtipo'(PandAmIco), iOdxl; papel 75g, formato 
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4,  

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -0,19WOR1TIV 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

• , 
29,47 (proposta) 35.189.000/0001-86 - Raimundo Nonato 

Martins Brito 

Valor CNN 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00- ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/022022 - 16:3127 

t . 
I • 

• •i • -t 

Alette'e 

2310212022.11:38:00  

23/02/2022. 14:0419 

opts :1. *taw1 .-114.I41! Plikt , 
Cancaladp - DESCUMPRIMENTO AOS  ITEMS:  • . 

-•!•:' 8.10 II.  a prOpogal d• pra009.  
de habartaçao  dawdle sat  arlikadog 

proposta no  &stoma,  aidildaracillaiii proposta  bidet_  
assinadas cflottaimara*: 

l
atf
i
e

r

viir
ad4

.

4

uswtptuça gitet.
,
para 

• 
! Vt. • ' .•11 ' 

mamas lutenticIda

l

t . • , 

• 6.11. Sark)  inabilitadas tant atandirem  la  • 
axigõnoa do  presents  Edital •  stain  AMOS.  *am  °MIMS_ 
apfelleftiffl irregulandades, • dificultero o addaralant0 00  Prawn*  
LIcitaterloj  qua  discordem das Cliugulas • nikmas do  EOM.  estando 

L fora do prezo previsto de Impugnagao  conform  o  art.  24 do Decreto 
,,i • 10024/19.6. 24/02(2022 11:26:17, ,,;44.. K1 1,-I!! ,.• 

!- ' • . ,  
Cancel -  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:.; : 

.; 6.1.1 — E) SPECIFICA • f) - SIMPLIFICADA-fora do prazo  cis : 
L  validade,  be  acordo com o Item 6.7 do sdital.1:8,01r.tv0;:lik,74"..: .  

— A ualiflcaglio Econtinticci-Ftnancalra:"A)OrirodliciNsigatiint d• 
• Falência  if Concordia 'maids  palriCap/560-diattiPpldor da sade doik 

do prazo de valictildi:40,1160* C4Kft ellerri 010 
Seria Inabilitadas'acitialleiqua na0 itandararn 

Po  present*  Eciltal • serrs',4n•Ac4.•  Islam  cintissits,, 
lapresantarri ifrogularidades, • Pfictiltrall O andamento d6 Processo 

i LicitatCrio.  qua  cescordam das Clitssulas e normas do  Edits!,  estando 
; fora do prazo previsto de Impugnagrao  conforms  o  at  21 do Carcret0 

10024/19 24/02/2022 1157.52 • .• 
. ,  

Valid* 
, 

23/02/2022 - 15:3127.  

23/0212022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 10:14:07 

24/02/2022 • 10:21:08 

24/02/2022 - 01:34:20 16,00 (proposta) 

12.30 

, 12,20 

00.852.563/000140 - MAU 0 SER 
BRITO VIEIRA 

.r„ 
00.852.563/0001-08 • 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0001-00 ooim 
ALVES PEREIRA •,IH1 :f , 

Cancelado - Descurnprirnento ao item 6.10 do Edital. As ficitantes 
arcarlio com todos os custos decorrentes da obtarigao a apresenteçao 
dos documentos . . 
para habilltaçao, a proposta de pregos  Midst  e os documentos de 
habilitagribo  demonic  ser anexados  
concomitant/  ao registro da proposta no sistema, as deciarações e  
proposal  Midal deveria ser assinadas • 
digitalmenta através de assinatura digital,  pars  conferir aos mesmos 
autenticidade e inteprldade. 22103/202215:38:05 . 

t 
Cancelado- Empresa  Mho  curnpriu a goat:4890o de cornposiçâo de . 
susto por  Om  22/032022 15:33:49 • ... , • , • • • 

I, 
- Emprese  nib  cumpriu a soldtactio de composlçao de 

susto por 22J0312022 1813.40  :, , , • • .,,i;4 ,r..-  i• ! : •.! ..,-,:ir! • i• 
- DESCUMPRIMENTO Aos fTENS;•",:' • . ' .• ' •, 

si proposta  cis  pregos inicial e os ' 
de habllitag.ão davarlio  war  anexados  concomitants so  

registro proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
devarao ser assinadas digitalmente  agaves  de assinatura digital,  pars  
conferir ' mesmos autenlicidad• • integidade. T  
6.11. Salo  inabilitadas licitantes que  NW  atenderem as 
exigenclag do presente Edital •  sous  Anexos, saIam omissas. 
81Ireeenteal irregularidades, a dificultem o andamento do Processo . 
Lidtatbriol  qua  discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 

previsto de  Impugns"  confoinal p  art  24 do  Darrel°  
., . ., ' v ''•::,.p.i,s' ' 

•  Data 

23/02/2022 - 14 0-4 56 

O 

1.26.1 . 

; 
lt .:4•• 
• • !:1.1.: 10.141 

, 100X4,_ Da' 7511, formato 20x30cm, impresso 1x0. 
:1
1 
 
i Canceled*-  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

610. apropostsdepreçoshuicialeos 
dOcurisontos de habilltagao deveria  set  an•xados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações • proposta inicial 
deviirao  star *seined.'  digitalmente  starves  de assinatura digital, para  
cordon!'  aos mesmos autenticidada e Intsgtdade.

. 
6.11. Seria inabilitadas licitantes  qua  nao atenderem as 
rrodganciati do  presents  EWA* e  sous  Anexos,  maw  omissas, 
apresentem irregularidades, e clilcutiem o andamento do Processo 
LicitatOrio,  qua  discordem  ciao  Cliusulss •  norms  do Edital, estando • 
fora do  Kozo  previsto de Impugnação  conforms  o  at  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/022022 11:26:17 

22.00 (proposta) 13,926.698/0001-96 - R CO Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA , 6.1.1 — E),ESPECIFiCA e f) - SIMPLIFICADA — fora clo prazo 

validade, do acordo  corn  o Item 8.7 do editaL 
6.1.3 — AVIrialificagio Econômico-Financeira: A) Cartictlio Negativa de 
Falência  Concordats  amitida pelo cartOno distribuidor da  gad*  do  
Want..  fora do prazo de validada,  di  acordo com o Item Sido  Waal  
e.11. V Sara° inadlitadas licitantas  qua  nao  *tenderer!)  as • 
exigent:la; do presente  Edda!  •  sous  Amos, selam  omissas.  
'present*  irregularidades, • Olficultran o andamento do Processo 
Licitatorlo:  qua  discordem das Cliusulas e normas do Edital, estando 
fora do prezo previsto de imptignacilo conforma o  at  24 do Decreto 
10024/1924/0212022 1117-52 . • 

29,77 (proposta) 40.182278/0001-41-COR 
COMERCIO E SERVICOS 

2 21,43 40182.278/0001-411tC0 
COMERCIO E sEFMCCO: 

' , • ',.'•:•t",  t 1 ) 
.1•• 

LOTE 0011 - ITEM 0511 - Relatório de distribulolio de hipoclodto de sódio 

- Tarado   
I 10024/1 

4*•0.• 
1/Midri 

-11111,Y 
SituagaCt 

Valido 

, 
MIN por/o.!  tin A autenticroade do documento pode ser venficada no  site Mac/  daarquIvo.portaidacomprnpubiloas.com,br 

COMPRAB  Document°  gerado elstronicamente no Portal de  Comoros  Publicas  am  24/03/2022 as 11:12:06. ' 
PÚBLICAS C6digo verificador* 22A7AC 



24/02/2022 - 01:34:25 , 

22,00 (p¡Oposta).• 1 .928.598/00 
MEIDA 

23/02/2022 14:38:00 

:124102/2022 - 10:2 2 2PORATIVA 
t.TDA, 

‘,'•,‘.)1 f• Ozy
, 

 

24/02/2022-10:11:11   

• . 
24/02/2022 10:21:13 : 

1 , • 
29.47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ralrhundo Nonato Cancelado- Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes '• - 

--.-- -,, Martins Brito • -• • •-:.• •0•,,,-- . 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, 22/03/2022 15:36:05 

. 15,00 (proposta) :I 00.852.63/00J1-08 - MAURO SERGIO Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de cornposkallo de • 
• I : II BRITO VIEIRA i .. i  . , sUsito Por item 22/03/2022 153340 .• .. • . , 

' ' I( ' '' • , • : I_ i I i • r; - _ 
.852.563/ Cancelado - ErtiOria e não cUmprlu a sollando de conipOslido de 
ITO VIEIRA1 suet°  por item 22/03/2022 153340 , I • 

'-_-_  
12,20 ' 0 .930.586/00Q MILEOM • • Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS'ITENS: • 

A VOS PEREIRA 6.10. ,   a proposta de preços inicial aos 
. documentos de habifitnto 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 rtis 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto ,.. 

' 10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 
• 

21,43 4).182.278/000.41 - CO PORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICO LIDA 

' LOTE 0011 - ITEM 0512 - Demonstrativo Mensal de Acidentes p r  animals  peçonhentos , 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, 
1L' 

' impressao 1x1. , •  

Data Valor CNPJ - Situação 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA -• - , ! 6.10.   a proposta de  preps  Idolsl e os • 

- i documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Wildal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, 

23/02/2022 - 14:05:24 

23/02/2022 - 15:31:27 

j 23/0212022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 81:34:28 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Eddal 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

_ . 
'•  Canceled°  DESCUMPRIMENTO AOS,-ITENS: 
' 6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazi, de 

validade, de acordo como Item 8.7 do edital. • 
. 6.1.3 — A) Qualificação Económico-Financeira:'A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata-emitida pelo  cadent)  distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

PORATIVA Válido 
L7pA r .  

- r '  
undo  Nonato Cancelado - Descumprimento ao Item 610 do Edital, As licitantes 

arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
pare 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. 22/03/2022 15:36:05 

, . 
:16,00 (proposta) 00.852,563/0001-08 - MA RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a sofiando de composição de . 

BRITO VIEIRA • susto por item 22/03/2022 15:33:40 , 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA» • . susto por item 22/03/2022 15:33:40 

03.930.588/0001-00 - ODIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA . 8.10.   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 
clever/10 ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. •• • Serão habilitadas fraantes que não atenderem às.. 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam °Missal), :  iv  f 
apresentem irregLSafidades. e dificultem o andamentO dó  Practised  1 
Licitatõrio, que discordem  des  ClausulasI e normas do  Eckel  estando' ,  
fors,  dO prazo prevlatd de Impugnação clonforma o  art.  24 do becrett 
10024/198.5. 24/0212022112617 il • • • •;• 

29,77 (proposta) 4.I82.278/o0 C 
COMERCIO E ERVIC 

29,47 (proposta) 35.189.000(000 
Martins Brito 

Válido (1

1 

 
• - 

24/02/2022 - 10:14:16 

24/02/2022 - 10:21:21 

Pagina 706 de 747 

LI portai de • A autenticidade do documento pode s' 
,.....,COAIPRAS Documento gerado eletronicamente n 

PUBLICAS CM  go  verificador 22A7AD 

'  
verificada  no bite http Nalidaarquivo.portaldecompraspublicatcom.br  

Portal deConibrea PúóIcaa em 24/03/2022 ás 11:12:05. 



29,47 (proposta) 35.189.000/0001.88 -  Rai  
Martins Brito 

Nonsto 

' • 1; t4.10:t 
! x: • 

•  

LOTE 0011 - ITEM 0513- Fiche Notiflcacao da Síndrome do Co 

..iipresstto 1x0.  

Data 

23/02/2021 - 14:0538 
•! '.•;• 

' : • 

• 23/02/2022 - 15:31:27 

(rreP°st6) °AtZriE34teP13243RIA-9'?,.t.  
I 

!.: 

Valor CNN 

retrai Masculino. 100x1, papel 75g, formo 

r. 

44' 
ante.f do  map  do validacle;detkOrd0  Corn  CtItarn 03.7d6adtai 

f,6.11. 1; • ,116•40 klablfitadas lieltantes  qua  não atenderam ás i 
•!'  exigencies  do presente RINI e  sew  Anexos:selamodatiesP ' ; 

apresentem Irragularldades, e dificatertl o andamento do Processo 
Licitatralo,  qua  discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforma o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 115752 • . 

j , 

DESCUMPRIMENTID AOS ITENS: •••• 
• - ''''sproposti de Preços iniclel e os 

de habiliteçao devera° w aneXados  concomitant*  ao 
proposta no sistema, as dedaraçõea a proposta  'Meal  '$0 - 

assinadas digitalmente através de assinatura digital. Ws 
mesmos autenticsdada • integrItlatico 

Serão Inabilitadas kitantes que não atenderem t1 
do  present*  Eddal a  set*  Menu, selam °misses, 

apresantfl irregularidades, e clacultem o andamento do Processo 
Ucitaténol que discordem  des  Cláusulas e normal do Edital, estando 
fora do prozo previsto de Impugnação  conform*  o  art.  24 do  Orient°  109211 24/02/2022 

DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
SPECIFICA 116 SIMPUF)CADA4  or,  dO.arazo 
acordo  corn  q 

6.1.3 A ualificação gOonert*Qf 
Falkicia  Concordats  ernibda Pek- 

registro 
deverao 
conferir.  

8.11, 
exigancia 

Situação 

29.77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA; Vido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/0212022 - 19-.22:40 

24/0=022 - 01:34:34 

24102/2022- 10:21:32 

8,00  (proposta) 

7.06 03.9.30.566/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA . 

00.852.563/0001-08 :MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

t, 

40.182.278/0001-41 1,  COR 
COMERCIO E SERVICOS3 

Cancelado - Descurnprimento  so  Item 6.10 do  Edda!,  As licitantes 
arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
pare habilltação, a proposta de preços Inicial a os documentos de 
habilitação deverão ser anexados . • 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações a 
proposta lnioei deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para ..wrife•ir aos mesmos 
autentiddre e integridade. 22/03/2022 15:36:05 ! 

Cancelado - Empresa não Gump:1u a solicitação cia composição de 
susto portam 22/03/2022 15:33:46 . • !.: ..• - 

CanceladO DESCUMPRIMENTO AOS RENS:' • • • 
6.10. •  It • At proposta de preços  Initial  aos 
documentpe de habilitação deverão ser anexados concomitante ao H 
registro proposta no sistema, as declarações • proposta InIclal • 
deverão ser assinadas digitidniente através de assinatura digital, para : 
conferir ar mesmos autenticidade e integridade. • 

• 
: 

6.11. Serão Inabilltadas licitantes  qua  não atenderam As 
exigencia$ do  presents  Ecital • seus Anexos, saiam  omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do  Process*  
Licit/dodo: que discordem  des  Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de  Impugn** conforms  o  art  24 do Decreto 

1419624/191 5 2410 2112817 ..;z• • •.: 
• • 

OVálltio • ' 

Data 

23/02/2022 - 14:C6:09,  

LOTE -0011 I ITEM 0514- Fiche de registro de acklentes de trinst4  

L41001,01116fitiC,. '1.4. 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00- ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Valor CNN 

' 
0, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, Impressito 1x0.  

't • Situayko • 

2362/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 1511:27 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96-R 
ALMEIDA 

1 
29.77 (proposta) 40.182.278/0001-41 : COR RATIVA 

COMERCIO E SERVICOS UrDA 

i
l. I : .. .,•,,„ ,  

I 
. 

', , • i ', . .• 1 - , . .• -- .  
A auterittrildade do documento pode ser ventioada no  sits  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras 
Cridigo verifloadoc 22A7AC ' • ••,, .,, 

. •  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. a proposta de  weeps  inicial e Os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações a proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos  memos  autenticidade • Integridade. • • • • 

8.11, . Seria inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigenclas do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, a dificuitem o andamento do PTOCOSSO 
LIcitatório; que discordem das Cláusulas e  names  do  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 8.7 do  edits/.  • 
8.1,3 — A)!Clualificação Eccoesnico-Financeira. A) Certidão Negativa de  
Palencia  a  Concordats maids  polo  confab  distribuidor da sede do 
licitante. f a do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital  lÍ  
8.11. Sark  InabliInabilitadas kitantes que não atenderem is 
*xigênc iado  presents  Edital • seus  Amoco'.  31111111  =Issas, • 
apresentern irregularidades, e clikultern o  inclement°  do Processo 
Ucitatériei que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto d• Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/1924102/2022 1157:52 

Válido 

, 

I ' 

n7  O7 de 747  
I 

enecoçpraepusãcescom,,. 
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. :;• • 



23/02/2022 

4 

21,43 40.182,278/00Õ1L41 - CC PORATIVA  
COMERCIO  E OVICOS  LTDA 

Válido 

24/02/2022 • 01:34:40 

24/02/2022 - 10:21:37 

Í 't '.k  
00 66 5,00 (proposta) : . 2.583/ 

. .; ITO VIEIRA  

12,30 05.852.563/0001)08  
it  B ITO VIEIRA; ' 1 

¡ 12,20 0.930.566/0000á  
ALVES PEREIRA  

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito 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 

7, 
 

proposta inicial deverão ser assinadas • 
digitatmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e Integridade. 22103/202215:38:05 

SERGIO • CanceladoEra 'sa Pre curn' priti a solicitação de  COMP  
susto por item 22/03/2022 15:33:40 !•1 . . ; 

24/02/2022 - 10:22:07 

RO S RGIO Cancelado EMpreea não cumpriu a soficitaçâo de composição de ••• 
susto por item 22/03/2022 15:33:40  

OD  miLsoiin Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10.   a proposta de preços  (tidal  aos 
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. - Sergio inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultam o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 . 

21,43 40.182.278/00011-41 - CO PORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICO LIDA 

LOTE 0011 - ITEM 0515-  Controls  de temperatura, .100x1, papal 75g, formato 20x30cm, impressão 1x1. 
Valor CNPJ . Situação 

12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 - 66 MILsom Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: • 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações a 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  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lic,itatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital; estando 

•• fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198,5.24/02/2022 11:26:17 . 

Cancelado- DESCLIMPRIMENTOAOS,ITENS: . 
6,1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA - fora do prazo cie 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartono distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
8.11. 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 24/02/2022 11:57:52 

. , 
1 - C PORATIVA 5 Válido .  
RAC°  LTDA 

Ra undo  Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes . 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos 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. 22/03/2022 15:36:05 

• 24/02/2022 - 01'34:46 

• 24/02/2022 - 0:14:24 

24/02/2022 -1 021:42 

Data 

23/02/2022 - 14:06:23 
ALVES PEREIRA • 

"I 

23/02/2022 - 153127 29,77 (proposta) 40.182.278/000 
COMERCIO E 

29,47 (proposta) 35.189.000/000 
Martins Brito 

23/02/2022- 19:22:40 • 

r 

18,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 -MA RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de  
BRIT°  VIEIRA • susto por item 22J03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/000,1-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA 1 susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,20 03.930,566/000 -00- ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Michl 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. . 

•. •  
Oil•  Serão habilitadas licitantes  qua  não Mandan:1M 
exIgênólai do  present. Edited  a  taus  Adexos,tiefarn 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 4) , 
Licitatório, que discordem das Clausulai is normas do Edital estande.'' 
• fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

O 

;¡ LOTE 0011,- ITEM 0516 - Ficha de Nolificagacifinvestiga 
papel 75g, 100x1. : •!, : : 

, 

porta/ de ,rr-Í stutentiddida do documento  node  s verificada no 
COMPRAS • : Documento gerado eletronicamente n Portal de 

MIMI PUBLICAS Código verlficador 22A7AC • 

ventos Adversos pós. vacinação , 21 x 30 cm,  Imp.  1x4 cor, 

Pagina 708 de 747 

fAmildaarquivo2portaldeCompraSpublicas,cont  br  
leas em 24/03/2022 as 11:12:05. 

f,  24/02/2022-10:22:15 



• 11  

18,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

00.852.563/0001-08 - MAUF SERGIO 
BRITO VIEIRA ' 

00.852.583/0001-08 -  MAUI()  SERGIO 
BRITO VIEIRA 44, . 

03.930.586/0001-00 - ODIMt.SOM 
ALVES PEREIRA 

• I 

21,43 40.182.278/0001-41 CORPÕRATIV 
COMERCIO E SERVICOS LITDA 

= 

• 

Data stI; 
• i 

23102/2022.14:06:33 . • 

23/0212022 - 14:38:00 • 

23/02/2022%1 

2340212022 - 192244 

24/02/2022 - 01:34:51 

24/02/2022 - 10:14:29 

24/02/2022 - 1E21:47 

24/02/2022- 10:22:21 

(prOpqebs) 40.182.278/0001-41j 
COMERCIO E SERVICO DA 

• 
29,47 (proposta) 35.189.000/000148 Raliqund0  

Martini  Brito :4, 

12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 :ODI 
ALVES PEREIRA 

• 
SOM . Canceladg DESCUMPRIMENTOAOS 

6.10. 4, • - a proposta daMigieltticial • is e 
• •.! documentos de habilitagao deverao ser anexados cOncOrnitante ao 
• ' registro  di  proposta no sistema, as declaraçõesis proposta Wotal 

;•,-:1441 deverao ser assinadas digitalmente  strove*  de assinatura dtal, pare 
irtt, •  contort MOISMOs autenticklecie e integddade, • • 

I: • 
6.11. fi  Sark)  inabilltadas licitantes quq nagatenderom is 

i• .xigôncla4do presente Edital e  seas  Anex,  salon  omissas,¡,•,• . 
apresentp irregularidades. e  Martian,  o rdamento do Processo 
Licrietorlof que cilscordern das Clausulas e  Kama,  do Ectital, estando• 
fora do pzo previsto de Impugneobo ponform• O  snip  dp Decreto 
10024119.5. 24/02/2022 11:26:1i. ri' -'' ' •- • • • 

' • • S.14.1N - 
DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . : •i 

. 6.1.1 — ELESPECIFICA • f) - SIMPLIFICADA —for. do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do editor. . •• • - 
6.1.3 — A)Cualificaglio EconOmico-Financeire: A) C,ertldio Negativa de 
Falencla 4  Coricadata emitida polo cartOrlo listribuidor da  sad*  do 

pra do prazo de vaidade, da acordo  corn  o Item 6.7 do  (idiot  . 
I  Sera°  inabilitadas licitantes quq  rift  atenderem is • 
•do  presents  Eclital e seus Anexos.  sedan  Crnissas,,Irie;l& 

Irregularidadas, e citicultem andarnmito do PTOCeRSO '  
qua  discordem  des  Clausules • norrnr do,Edital, estendo 

previsto de Im 
4/02/20 11:57;52 

licitante. f 
8.11. 
exigitincia 
ripresent 

p.;.UcitatOrio 

i
1002d411 

AVado 

Cancelado - Descumprimento ao Item E10 dO Edital. AS ittiMlese—  -.. •-• '. 
arcarão  corn  todos os custos clecorrentes de  obi***  a iprissentaçaio . -,. . 
dos documentos . 
para habilitaçao, a proposta de pregos Inicial  it  os documentos de 
habilitaçáo deverão ser anexados 
concomItante  so  registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta  Midst  deverão ser assInedes • • •-• - ' - - 
digitalmente através de assinaturs digital, pare  cords&  aos mesmos : 
autentiddade • Integrator:M. 27J03/2022 15:36:09 ., -„,..- -E .  

Canceled*  - Empresa não cumpriu • solicitação de composição de 
susto porltern 22/03/202215:33:40 . • • ,-,.. ,.., • '. '... 

Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de cornposlotio de 
susto por pam 22/0312022 15:33:40 . , .! • .. ,, ..- - 

Cancelado - OESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. R' • a proposta de preços InIcial • os 

-  document'''s  de habilitação deverão ser enexados  concomitant. so  
• registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial . 
• deverão ser assinadas digitalment•  'travels  de assinatura digital, pare 

, ..-; • • ; i . • . .. ••1:..;',! ;4...,I:il.:r.,. '".7. ; . . • • 
corierir mesmos autenacldadee -- ,., .i. : i,. •,.., ••.',; ir  

. l - 8.11: - Seo IriabilitedaS licitaill•s que riliO atenderern as 
exiganci do presente  Eckel  •  sous  Amos,  seder)  omissas, "r:` 
apresantern irregulwIdades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterieque discordem das Clitueules • norrnas do  Edina,  estando 
fora do prezo previsto de Impugnação  conforms,  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24•112/2022 11:26:17 ' 

i 
Viliclo 

.•• a . • 
•3'. I g; ) • 

. • 

• 
LOTE 0011. ITEM 0517 Solicttegid de Medicamentos de  Tune  
759,'100x1 1;f= ".•ll : 11#  

Data '01 JJ 

23/02/2022 - 14:C8:48 

• 1. ,; Valor  CNN off  
12,40 (proposta) 03.930 566/000140 LSOM 

ALVES PEREIRA  

• 

22,00 (proposta) 13.926.59810001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERVICOS 

portal de A auteralcidade do documento pode ser vertficeda no  site  
COIIIPRAS Documento gerado elstronicamente no Portal de Comes 

8ucA8
.

•- •  godir vriticador 32.A7/1c.:  • ; " !: . . 4: 
• 

Adolescente 21 x 30 pp,:Impo, 
• , 3IVAIKti:OWY 

Sltuação :j. ,H 4 .1. • 111;441-00144:. • ilrir4:••-zii:: 
Cancelado DESCUMPRIMENTCi AOS ITENS: •••:: 
6.10. ' epropostadepraçoslnlclaleos 
documentos de habilitação deverão sor  'rondos concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta InIclal 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integrldade, 

8.11. Serão Inabildadas licitantes que  nib  atenderam is 
exiglincias do  presents  RINI e  setts  Anexos, sejam mines. 
apresentem Inv3gularidades, e dificultem o andamento do Processo 
UcitatOrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 I -  

CancelacIO- DESCUMPRIMENTO AOS TENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPUFICADA  —fore  do prazo de 
velidade, de acordo  corn  o Item 8.7 do edital. 
6.1.3 — A) Oualificar.tio Eccotimico-Financeira: A)  Carbolic,  Negativa de 
Falfincia •  Concordats  emitida polo cartOno distribuidor da sede do 
licitante. fgre do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
8.11. i Serio inabilitadas acitentes que não atendarern is 
exIgancial do  presents Ernst  e seus Anexos, sejam misses, 

irregularidades. e caticultem o andamento do  Process*  
que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando • • . , 
o previsto de Impugnação conforme o  at  24 do Decreto '  

; 

4/02/202211:57:52 . 
r " 1 

glff: 

23/02/2022 - 14:3880 

23/02/2022 - 15:31:27 

rCktit ulto e  



23/02/2022- 14:38:00 

...„. • .",- ' , 
' or Wlianjt • 

• ' iii$ 

‘ /&:• ç".. C:\  4' .' 
: 
c

...... 

: 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito . 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços  Initial  e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados • • I .. 
ccmcornitante ao registro da proposta tio sistema, as declarações 
proposta inicial devert10 ser assinadas .1 • .,. 
digitalmente atravea de assinatura digital, para conferir  ewe  mesmo 
autenticidade e Integridade. 22/03/202215:38:05 

24/02/2022 - 10:22:28 

,852.563/0040â - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa cumpriu a soiiciter,..io de composição de 
BRITO VIEIRA .ir susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
content'  aos mesmos autenticidade e Integridade. 

6.11. Serão Inabilitadas licitantei que não atenderem es •  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licltatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

24/02/2022- 01:34:56 

24/02/2022 - 10:14:41 

24/02/2022 - 10:21:52 

15 00 (proposta) 00 

12,30 4.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

8 - MAJRO SERGIO 

12,20 03.930.566/000 -00 - OD 
AVESPEREIRI  

MILSOM 

_ 
LOTE 0011 - ITEM 0518'- Sollcitaçao de Medicamentos de Tuberculose . Criança menor de 10 anos 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor. 
papel 75g, 100x1. 

  

22,00 (proposta) 4926.598(000 
ALMEIDA 

Sltuação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro cia proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. , • ,. 

& 
, ;I: . .z• 44.41# 

1. • , Selo inabilitadas lidtantes  qua  não atendere . 
• ',Agendas do presente Edital eselis Anexos, sejam  &that*,  

apresentem Irregularidades, ó dificulierri o andamento do Prboasso 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital estando • 

• fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto • 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 ! 

STA Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA  at)  SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo como item 6.7 do edital. 
6.1.3 -A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 • 
Licitatdrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Data 

23/02/2022 - 14:06:59 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

• 23/02/2022 - 15:3117.  29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 .CdPORATtVA Válido 
COMERCIO E SER VICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ra Mundo Nonato 
Martins  Onto  

24/02/2022 - 10:1445 

24432/2022 - 10:21-57 

24/02/2022 - 01:35:04 15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.583/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

588/04 ii;  12,20 03.930. 1-00 - ODIM LSOM 
/INES PEREIRA , "I 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
cios 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitecao de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 . 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:. • . • • 
810: • • • ! a proposta de preçAsiniclisl.  ei Os 
clocunientos de habilitação deverão ser'anexados  concomitant*  aol 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta 
deverão ser assinacres•digitalmente através de assinatura digital, pare.:f74,  
conferir aos mesmos autenticidade e Integrldade. ;• ' " " 

, • ; ; _ • . . , 
6.11. '  Salo  inabilitadas licitante* que não atenderem As 
°Agendas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lichatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198,5,24/02/2022 11:26:17 , 

-4 -CO 
ERVICO  

rt.:.  24/02/2022 - 10:22:37 21,43 40.182.278/000 
COMERCIO E S  

PORATIVA Valido 
,LIDA 

.::,
fi
lL .„ 

1. ITEM 0519 -: Notificação de Clul profilaxia  pars  ercuiose 21'x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papal lOft 
4 1 I . 1:. .....!, I,  !,-4.^1m!.. , 1111 

Mil Portal de , , A autenticidade do documento pode  Jr  verificada no ite http iivalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente nOPortal de CoMpras PI)  bets  em 24/03/2022 ás 11:12:05. 

4. ama PUBLICAS CM'  go  verificador: 22A7AC ;I , 



F.: 

Data • 

23/02=2 , 14'07:11 

Valor 

12.40 (proposta) 

I. . 

24/022022 - 10:22:52 

CNN .!, • 1101 Situ**  • 
-14 

03.930.566/0001-00 -!ODIM LSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
ALVES PEREIRA .! ' 4  6.10. '  a proposta de  prows  in/cler 

documentos de habllitaçõo deverilo  see  anexeclos concomitaitte 
registro do proposta no sistema, as declaraçõss e proposta inicial 
devertio ser assinadas digitalmente  strove*  de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade a Integriciatief'' JP!,  ' 

•• 1.!! 1, 11,  
6.11. 1!  Serfs)  inabilitadas licitantes  clue nit°  atenderem da 
exigenclaS do presente Editsi e seus Anexos,  seism  omissas, • 

irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatitrio que discordem das Clausulas • normas do Edital. estando 

5. 24Al2/2022 11:29)17 
fora do prazo previsto de impugnaacopt o  art.  24  go  Pecreto 
10024/1  

- 
t ii  

DESCUMPRIMENTOAOS ITENS 
.8.1.1-E SPECIFICA e - SIMPLIF1CA04 'te do prazo á, 44;: if 
.valldade, acordo com o Item 6.7 do roditati4, , 
8.1.3 -A), ualifIcaçao Eison5micci-FlninceiNKA) C.arlidae  Negative  de 
Falancia •  Concordats maid.  polo  Callan°  distraxador da  sad*  do . 
licitante, fçrs do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 

.  Sotto  Inabilitadas licitantes que nito atenderem As 

.do  presents  Edtal • seus Anexos, sejern omissas, 
kregulandacies, e deletittem o andamento do Processo 

que discordem  des  Cliusulas ntxrnas do  Edith, Intend*  
o previsto de Im COO 0 24 do Decreto 

4/02/2022 11:57)52 ./ 

F ',..Deacu ao tielp 6.10 do Edtiat, As aittanies; , ti . . 
'alatcarao todos 
7.'dos docu 

custoS d•ocga,9101  di °Drill  9  "? ,' .:, ,'',: ''' •, ':,iiistit,-F t' 1. '-.1.:,! •,*;1-ililgrr,!3,,  
para habilitaçáo, a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitaçáo devereo ser anexados • • , '  
concomitants  ao registro da proposta no  thalami,  as declarações e 
proposta Iniciei devertio ser assinadas 

11 

digitalmente  shaves  de assinatura digital  pars  conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 . 

Cancelado -  Empress  nito curripnu a solicitaçáo de composiçio de 
• susto  pot  Item 22/03/2022 153340._ '1 . i.  ii  ;.",  

CanceladO -'Emprosa  nil°  cumpritia  'solicitor*  de composigeo'  de 
susto por Item 22/03/2022 153140 , " ', ' . - r• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. ",`  • proposta de  preps  'Metal e os 
documentos de habilltaçao  devil* SO(  anexados  concomitants  ao 

' registro da proposta rio sistema, as declarações e proposta inicial 
deverito ser assinadas digitalmente  etude  de assinatura digital, para 
conferir mesmos autenticidade e integridacfe, 

8.11. , Sere° inabilltadas 'tenant/Is que neo atenderem is 
11 exIgánCIe do presente  Eckel  e seus Anexos, sejam omissas. 

1 
irregularidades, e diflcultem o andamento do Processo 

4! aLrt:tbdon  que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
4.1.4  fora do pzo previsto de Impuraçáo  conforms  o  at  24 do Decreto • 
:". 1 10024/1 .5. 24/02/2022 11:28:17 ,.1  , , • • * ''' . •• , , 

I 
Viliclo i 

24/02/2022. 01:35:08 

24/02/2022 - 10:14:49 .• 

24/02/2022- 10:22:03 

15.00 (proposta) 

12.30 

12,20  

29,77 tf) • 40.182.278/000141 
COMERCIO E SER 

41 I 
oposta) 35.189.000/0001 

Martins  Brit° ,3 

21,43 40.182.278/0001.41 COR RATIV 
COMERCIO E SERVICOS 4IDA • 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGI 
BRITO VlEIRA .1 

00.852.563/0001-08-  MAT  SERGIO 
BRITO VlEIRA I ,' • 

03.930.586/0001-00 LSOM 
ALVES PEREIRA 

k 
LOTE 0011 - ITEM 0520 - Tela de acompanhamento tuberculoss; 
Data : Valor CNPJ  

i 
23/02/2022 110727  ' .) 03.930.566/0001-00 I  ODIN 

ti: r•i• kr j li ;4 ALVES REIN  11 ,. i 
• : lin l'  

,i .. 

00x1, 

li  

23/02/2022- 15:31:27 

• 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 .COR 
comERcip E sgRytcps 

• 

1  papel 75g1  formato 20x30cm, Impress/10 1x1.  

I • --..!, :. tfilit:ii,1 {H. .: - • 4.11 i...4 . ..  

Canceled-  DESCUMPRIMENTOACSITENS:  ?»,:#..ii:  ,L:',  ,.•:!, '1 
, 6.10. -: : . '1,:,- "...:.i..,:...:.tt.;:.• prOoa• cai plig4ipidai ..06 i ,  • 
":. f1;i1Ziellgi;derimo  sat  enema, axxartitanteacii4 : 
Invistio Ol Profooste no  *wise,  aicleclaragan'oproposti inkiarti . t.-  ii,  lj 
deverao  sr  essinacitlícilgitairnente alrrias de asanalprjeat. Para  

3: conferir aos mesmos autenticidade e seogr1dadi7i' ' Ti,' - . • • • . • : 

6.11; • ' : Seio inabilitadas licitantes que  nil°  atenderem es 
;I exigências do  presents  Edital e seus Anexos, selam omissas, 
i apresentem Irregularidades, a ckficuttem o andamento do Processo 
:. UcitatiOno, que discordem das Cláusulas e normas do  Edits!,  estando 
I fora do prazo previsto de Impugnageo  conforms  o  art  24 do Decreto 

1, 

10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 
.. 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . . 
.¡-„ 6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -- fora do prazo de 
, validade. de acordo com o Item 8.7 do edital:  
' 6.1.3 -A) Qualificação Econõrnico-Financeira: A) Certideo Negativa de 

Falência e  Concordats  ernitida polo  carted°  distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
8.11. - Selo inabilitadas licitantes  qua  nio atenderem es 
exigências do presente  Edits!  a  'sous  Anexos, selam omissas. 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
ticitattirlo,  quo  discordem  des  Cláusulas e normas do Editei, estando 
fora do prazo previsto de Impugnaçáo conforme o  art  24 do Decreto 
10024/1924/0212022115752 : • i - : • '!' . . . , . . . , 
Velldo• :. 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.59810001-96- R COSTA 
ALMEIDA 

t sttu.00  

vo.portaidecompraspubliCas.com.br  
em 24/032022 es 1112:05. 

portal  tie A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:/ 
..,,,COPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  PON 
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Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03,930.566/0061.00 - ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

PORATIVA 
LIDA • . 

Válido 

28,47 (proposta  •ii  35.188.01)s3/0001-66 - Ra mundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item'  6.10 do  &Rat  As licitantes .  
fans  136t0-, . " 'I-: isi . arcarão com todoll as custos decorrentes da obtenção e apreeentegao - 

dos documentos :.: l: ,i; , • •:. • i : - '. 
pare habilitação,  it Proposal  de preços Iniclal e os  'dominant  s de, 
.habilitação deverão  tier  anexados ] :, : %..• :i...1;..:.i....., 
concomitante ao registro da proposta no sistema, ai declarações e • ..:. 
proposta inicial deverão ser assinadas  
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos . 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

16,00 (proposta) 0.852.563/0001'-08 - MA RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

. 1 . 
12,30 0ô.852.583/000-08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

BRITO VIEIRA susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,20 01.930.566/000 
VES PEREI 

24/02/2022 - 01:35:14 

24/0212022 - 10:15:01 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

LOTE 0011 -ITEM 0521 - Tela de Atendimento Médico alo paciente, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impressao 1x1.  
Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 atitenticidado e integridade. • • ••• • • 

. '• • : • I 
tà 6.41. Serão inabilitadas licitante que nitO atendereró  

exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas,. 
' apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 , 

- R COSTA Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do .. 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 

, 8,11. Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem ris 
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  Edits],  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

. • • 
4b.182.278/0004-.41 -CO PORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

35.189.000/000-66 - Railltundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do  Edda!,  As licitantes 
Martins Brito . arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
pare 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. 22/03/2022 15:36:05 

00.852.563/0001-08 MAURO SERGIO Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 16,00 (proposta) 
BRITO VIEIRA susto por  Kern  22/03/2022 15:33:40 

12,30 00.852.563/0601 -08- MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
• ' BRITO VIEIRA. • • ' susto par item 22/03/2022 15:33:40 ' • . 

' . • 5 • 

.930.566/000140  .co  • MIL 04 Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS 1 its ,  
VES PEREI lJ•i 810Ai • • •   e proposta de  lark** initial  OOa' 

documentos de habilitação &Ora°  tier  lanexados concOmiltinte ao 
registrti da proposta no sistema, as dectarações e proposta InIcial ;• 
deverão ser assinadas :digitalmente através de assinatura dibitel, pia • • 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. , • • .• 

6.11. Sera*  inabilitadas licitante e que não atenderem as 
exigências do  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

/ 
24/02/2022 - 10:22:07 

Data 

23/02/2022 - 14:07:38 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (p oposta) 13.926.598/000 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

24/02/2022 - 01:35i18 

24/02/2022 - 10:15:06 

24/02/2022 0212- 

• 
24/02/2022 - 10:23:34 21,43 46.182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 

.182.278/000 4-e 
MERCIO E RVIC  

Sífilis  ad uirld 
_ 

100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impressAo lxl. 
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23/02/2022.15:3127 .  

2340 - 1 22:40., ; 
,/,•• 

i  'we • 

24402/2022 - 01:36:22 

24402/2022 - 10:15:13 

24/02/2022- 10.22:18 

Data 

23402/2022 - 14:07:50 

- 4 4̀  

. 
, 

.; • • 

! 
, 

23402/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 15:3127 

• 

22,00 (proposta) 13.925.59840001-96 - R COSTA • 
• ALMEIDA 

a 

40.182278/0001-41 -COR 
COMERCIO E SERVICOS 

:• I 

I 
1, • • r 

29,77 (proposta) 

i 

FtATIV 
PA 1 ,  

: I 

: 
I 

. • ..!..11 ••• 

!"!:: 
• 

•4:!, - 

Sc. , ‘' ‘7":'• 

23/02(2022 - 14:38:00 

Situação * ; 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
a proposta de preços nd  

docurnence de habilitação deverão  ear  anexados coma:nit:ante 
registro da proposta no sultana, as deals/KC/es a proposta Inicial . 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura cligfial; per..,  

1' conferir aos mesmos autenticidede • integridade.  
• 4..  I.  .1,111•.61 12 ; 

11 6.11: I  Sera°  inabilltadas ficitarites  qua.  nao atenderem 
i‘  exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos,  seism  omissas '• • 

apresentem Irtegulandades, e dificuttem o ender/lento do  Process*  
v -LICitatono; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 

fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
. 10024/191..5. 24/02(2022 11.28.17., • • 1 ' • '• • 

; 
• 

.  Canceled*  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • w 
: 6.1.1 — E) ESPECÍFICA e f) - SIMPI.IFICADA ir  lore  do praici U.,; • . 

valldade, te acordo  corn  o Item 6.7 do eciltek.;•1;:44_ • • 
6,1.3 — A ualllicação EcontaniCO-FInInCeifF. QI111060 flogoova  co  .1.1; • 
Falência 4 Concordata  entitle  polo OartariO Istribuidor da  sods  do 
licitante. fra do prazo de velidacle'de  'word° corn  o Item 6.740 WIWI 
8.11. V  Serão Inabilitades IkAtantes que não atanderern IS ' 
extgêncie 'do  presents  Edital e  sous  Anexos,  'Mom  omissas, 
apresenter irreguteridades, e dificultem o andamento do Processo 
Licittattino,que discordem  des  Clausulas e normas do Edital, estendo 
fora do prezo previsto de  Impugner"  confoime o  at  24 do Decreto 
10024/19 

IVálido 
,• 
• • 

• . 

I ; 
- , 

24102/2022 - 10:23:58 

Valor CNPJ 

12.40  (proposes)  03 930 56640001-00 ODI 
ALVES PEREIRA , 

I 

I 

, 

i • .1 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41.  
, . 

1 I COMERCIO E SER 
I i ; ; I. 
1 ; 29,47 (proposta) 35.189.000400014S 

Martins  Brno  

;-
ill4, ;i i ,5111 

' ' 4,-;'1?-1i , ' : ., 

w • 

18,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

13.926.69840001-96 Ft.  
ALMEIDA  

• ; • ; : .;114'11 
• 

; . 

; 
• 21,43 

• :  
;
j .11.:1•41;;; T9'.' • 

' • • i•vt.p , • 

fknevoso len 8.1f) do Edital, As ticitantiM 

'wf (.1;1171 Prrr$4Trii.. 
! Pr9POdiii. 1,16:4# ,I,U. ../arfOrr".")  

•  

dove** set  anexidoet 
4
it•Ity• f.” !., 

concomitante ao registro de proposta no sistema, ai,declaregões e 
proposta  !Nola!  deverao sei assinades •  
digitalmente atreves de essinstura digital, per. TioriliMiaMi MISIIMOS 

, autenticidade e integrldade. 22/03/2022 15:36:05 

' apresenter irregulerldades, e cilficsatem o andamento do Processo • - • • ',' 
LicItatório/  qua  discordem das  gamuts'  e normas do  EMU,  estando 1 

- , fora do ma° previsto de Impureção conforme o  al.  24 do Decreto 
` !' • 10024/1 ,5. 24/02/2022 11:213:17 :11,ir':7:•4"1-1T,':IIP  1 

I'•' ' i • :•-• T. ; ' '4 4  'Ili!: 4.1,7tk,11 4.11444.'"'!1''' ,' --. . • 
RATIV Valid* ' ; '.. , • .- : ,:l ':, il  ;IL':  •.: -:. ; .1 ;: - :: • ' • 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a  *MOM*  de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 • . 

Cancelado -  Empress  não cumpriu esollotte0o de  compost*  de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40  

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 
8.10. a proposta de  °revs Midst  e os 
documentos de habilita* deverão ser anexados  concomitants  ao .• ' 
registro proposta no sistema, as declare** e proposta Mica° ; . • 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade, • 

6.11. Sergio inabilltades licitantes que não atenderem is • 
exIgenclag do presente Edital e /WS Anexos,  *WTI  Or11151183. 41. 

4 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 9 
BRITO VIEIRA ,L 

03.930.566/0001-00 - ODI MILSOM 
ALVES PEREIRA 

i . • .1, 

• I 1  
• i 

40.182.27840001-41 • COR 
COMERCIO E SERVICOS DA 

. :I • • 

• LOTE 0011 - ITEM 0523- Fiche de InvestigeOlo de criança Exposta ao  HIV,  100x1,, pape1 75g, formato 20X30CM, IMpre55140 1x1 •  

, 
I  

Data Valor CNPJ Situagio: 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM SOM:.; ;!, ' Cancetack? - DESCUMPRIMENTOAOS ITENS: - ,; : : 4. 

. , : . • • , ' : ' 

ALVES PEREIRA . . 

; - ....r r d°cum de habilitação deverão ser anexados  c°n°24nitant. a°  - , : •• ' • • • 

. ::1' ..1.; ‘1. ,  0.10. II . „ . .. ' 'a proposta de  preps  Inicial • os . l' 

-; • ......,,:, '.registro  di  proposta no  shank  as deciarações • proposta inclal , : i z; . - :, 1, ti .,.. 
4' '! t•'.. ', ..,. :' : 4 . "i :' :- 1 :: `1 ¡A  ' deverão assinedle dtitalmenta alrevés,cle aseiriaOrs digital. pare i . I. • : :.• 0: /1/i• 

, confedr :,;4,,,,,,;11.-1 4.1, ,r, : ,, • 4 W . • .', •• -.},r,  ; 
- . • • , • I I 

''' • '. •' t4 I ''  HI i 
'1, i OH 

ki4it4. i Serão: '4Inabittedesre!:".d.rlictiartteillitlegaVr"clue n:litiind•r"lir:n''s:'it•r'':::...•  .. : l'4:,  i; . • . ' - 1: i ''',1°- 
•- • - • ., : i • e •-. ' . I 

• , I 
• i : , I: , i • . exIgendas do  presents  Editei e seus Anexos,  **Jam  °misses; • . • 

. ' •I apresentem Irregularidedes, e dficultem o eridanesnto do Processo ' 
i, LIcitatesio. que discordem dos Clausulas e normas do  East  estando  

fore  do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  at  2440 Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:2617 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e I) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do 'Mal. 
6.1.3 — A)  audition*  EconOmIco-Financeins A) Certidão  Negative  de 
Falência e  Concordats  emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
ficitante fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. . Sergio inabllitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do  presents  Editei e  sous  Anexos, sejam misses, 
apresentem irregular:Id/ides, e diliciAtem o andamento do Processo 
Lidtatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação  conforms  o  at  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:5752 

Válido 
; 

portDI de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  hBps:/(vsiIdaarqt vo.portaldecømpraspt llusa.com.br  
...,COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros Pallets  em 2403/2022 is 11;1205. 
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1:1 

24/02/2022 - 10:15:16 

24/02/2022 - 10:22:23 

24/02/2022 - 10:24:08 

Undo Coati)  Cancelado Descumprimento ao item 6110 do Edital; A lidtantee7i'iI41:. 
•••• arOario com todos os custos decorrentes da obtenção • apresentação 
' dos documentos • • • . • • 

para habilitação, a Proposta de preços inicial e os documentos.  de 
habilitação deverão ser anexados • 
concomitante ao registro da proposta na sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas , • 
digitalmente  Waves  de assinatura digital, para conferir aos Mesmos 
autenticidade e integridade, 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
suato por item 22/03/2022 15:33:40 -! 

• 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . 

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  
exigencies  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  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Valido 

16,00 (proposta) 00.852.563I000-08 - MA JR0 SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 4.852,583/000 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA  
it  

12,20 0.930.566/000 
ALVES PEREI 

' 
21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 

COMERCIO E SERVICOS LTDA  

LOTE 0011 - ITEM 0624 - Sistema de Informaçao de agravos de notificação, por Acidentes  Animals  peçonhentos, 100x1, papel 
75g, formato 15x21cm, impressão 1x1. • 
Data 

23/02/2022 -14:08:14 , 112,40 (proposta) 

Valor CNPJ 

63-0.i68/ 
VES PERE! 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 1 .920598/000 96 - R COSTA 
ALMEIDA 

23/02/2022 - 15:31:27 18,48 (proposta) 40.182.278/000441 -Cá PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

23/02/2022 - 19:22:40 18,30 (proposta) 35.189.000/0001.0 Raimundo Nonato 
Martins Brito 

Situação 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: • . 
6,10. ,„•,— • " proposta de prereos. ¡niche  e oi ..1 • 
documentos de habilitação  clever&  ter anexados concixnitrinte ao •  
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta fidel• 
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 a 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 
10024/1985.24/02/2022 11:2617 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, , • . 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes • - 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial a 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. 22/03/2022 15:36:05 

8.00 (proposta) 00.852.563/00 1-06 - MA JR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 • . . 

Csincalado,  DESCUMPRIMENTO AOSIITENSV . 
' 6.10, • •  , • a propoSta de preços MI I e oie-,, 

documentos de habilitação deverão ser anexados concOmitante ao :•.!• 
, registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nlclal 
deverão ser assinadaedigltalmente através de assinatura digital,  Mara  
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 
Ucitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estandó 

• fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/202211:26:17 

RITO VIEIRA 
, . 

7,90-I 0.930...  
A.VES PEREI 

7: A,  
LOTE 0011 ITEM 0525-Monitorização das d6ençaa  die  
1x0.. "1' 

Data Valor DNPJ  

tigudas MDDA • 100x1, papel 75g, formato 20x30cm. Impressão 
. r 

Situação 

,IllIl 
portal de • A autenticidade do documento  pods  ser verificada no  site  https //validaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 

, 

", ,,...... CO PRA8 • Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras POI:Aces em 24/03/2022 às 11:12:05,  
Fs  '-  gift BLICAS Código verificador 22A7AC ,. . 

.1. 



, 
• • 4 

23/02/2022 - 14:0826 
• 

' 12.40 (proposta) 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-98 R 
ALMEIDA 

03.930.586/0001-00 ODIMILSQM 
ALVES PEREIRA' 

• 

, 

, 

• • 

r 

I 

I .1 r) ; 
; 

:I..; I,' :I '• • 
.•  

sr*  
!!..i 

„ 11., .1
, 
 

."1. . '4:  V+, 1 ,• • ' 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: , 

• a proposta Fkeços 
documentos de habilltado devereo ser armada; êonal 
registro de proposta no sistema, as declarações •  prom  
deverão ser assinadas digitaiment•  OWN  d• easiflatu  
conferir aos mesmos outrank/diode rafriMFIdiali." 

8.11. Santo Mobil/Was  admen'  •*" 'Cala.:3;160dtandar.' em 
• exigênclaido presente Edital e seus AMIxostiselmn ornissas)I' , 

. apresente(n irregularidades. e dificultem o andarnento do Processo ' 
Ucitatóno;  qua  disccectern dos Cleusidas a or:ernes do Editor, estando 4  

• " , fora do prazo previsto de  Impugned°  conforme o  art  24 do COCfet0 • " 
10024/19r, 24/02/2022 11:28:17(i 4 : 1 -4 . , 

; Canada° - CESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
' 8.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA fora do prazo de ,4!" 
t validado, Øe  acordo  corn  o Item 8.7 do editor ' ' 

8.1.3 — A),Qualtriciado EconernIco-Financeire: A) Certidão Negativa de ' 
Falência •  Concordats 'meld,  polo cartório distribuidor da sede do 
liciUinte. do prazo de  validate.  de acordo com o Item 8.7 do  *cilia' 

Saito  inabildades licttantes que não atenderem es • 
do presente Eddal o seus NISICCA, sejern  wand,  • 
Irrationdedes, • clAcatIoll 0 andamento do  Process°.  

discordem dos Clausulas a formas do Edlial,  *dinar 
waist°  de  Impugned° conforms  o 24 do, Dana° 

4/02/2022 11:S7:52 -• • i 

• • ' 

23/02/2022 - 192240 

i  
I 

o - Descumprimento ao Item 8.10 do Edital, As licitantes 
, arcarão  corn  todos as custos decorreMes de obtendo ei apresentado 

dos docu 

• • 

23/02/2022 - 16:31:27 

.4 

• i ; 

• 

. 29,77 (proposta) 40.182278/0001-41 - COR 
COMERCIO E SERVICOS 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Rol 
Martins EInto 

,••• 15,00 (proprista) 00.852.563/0001-08 
BRITO VIEIRA .‘ 

, 
24/02/2022 - 01:35:39: ;•:: 

; 

24/02/2022 - 10:1521 
• 

24/02/2022 - 1022:48 

, a proposta de  prow?  'racial
i 
 e os clocurnantos ci

habi
s 

. 
'de
s 

 ve
ao

rilio
rei

zr
t
:n

d
e
a
xad
or
z1

10

:,  i i i , rsl 
is
, N

decterivis
4-4;)  

dead°  w aarddla1 Fr'44 4 P$IPA'•:te 

• ; e 
, . 1 4, , .-eutonlIci , a integrldodo.22/03f2022 I 520:041. ..11,3  

li; , -., . i ' •",t, • ,i,i  Ii ..- '1,%ittrlir`. 4'5.1 .. . i (• , r. ,i',. 

'alma de assInan  Opal.  are contei4 a 

• SEIIG ;  Canceled°  • Empresa não cumpriu a  solids*  de  composed°  de 
,V,•,4'; ; susto por item 22J03/2022 15:33:49 . ,.. , '...,.. •• ..' . ,.,' •,' , ; • - ...• - . . 

12,30 00.852.563/0001 08 MAURO.SERGIO  Conceal°  - Empresa não Cumpriu a  solicits*  de composição de 
BRITO VlEIRA ; susto por item 22/03/2022 15:33:40 

12,20 03.930.586/0001-00 - QDIMILSOM 
ALVES PEREIRA i'l, ..I :. 6C.ancelaci°10. i 

 - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
a proposta de preços iniclal e os 

; documentos de habilitação deverão SOf anexados  concomitant,  ao 
41 ,1  registro da proposta no sistema, as declarer/as e proposta  Wide,  

• 4.. . cleverer)  ser assinadas digitalmente através do assinatura digitai, para 
' , • conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. . i • - - 

21,43 40.182278/0001-41-COR 
COMERCIO E SERVICOS 

24/02/2022 - 10 24 55 TIV 
DA  

: 8.11. Serão inabildades licitantes que não atanderern 
• 

exigindoodo  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, e dificultem o andamento do  Process*  • 
Licitatório,  quo  discordem das Clausulas e norrnas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198,5.24102/2022 11:28:17 •  
Wild°  1; 

; 

; 

•:' 
LOTE 0011 - ITEM 0528- Fiche de Inveatigacao de AIDS, 1D0x1, papel 15, formatoi  20x30ctn, Improasio lx1._ '  

' ' 1  
Sitar" Data Valor CNPJ 

.SOM 12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA  • 23/02/2022 - 14 08 39 .- DESCUASPRIMENTOAOS ITENS: 

;..11n0c.aledt a proposta d•  props acid  o os 
documentos de habilitação deverão ser ancadas  concomitants  ao 
regastro de proposta no sitatema. MI declarações e proposta inlcial 
deverão  set.  assinadas  **ailments staves  de aulnatura digital. para 

, conferir aço mesmos autenadede • Intallakis• , 
i i• • • : -.. , I trIGli ;I, i 114 4 ;-.4  • - ... • • - 4 • • - • I 

• ! 6.11. I.  Sera°  inabilibsdas. gollantos  quo  Ma atenderem Os  
., exidnoia do presente Ecital• Maus AfISXOS, sejam cMIlisas,',:•,, 

- 1,, apresent irregulandecies, • dicuttion o andamento do Processo • ; 

p

i

a° 

 
I -;Uritatbrio Ou•  discoidal  dos Cliusulas • normal do  Edits],  estando •.- : 

.fora do °amid°  do Impugnall°Copforme.o  art.  24 do Decreto 
1? i 10024/1 .5. 24/02/2822 1128171¡•,..,1• ,: ,  ..i...;.  

- Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: i  ' • - . 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA—fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.760 edital. 
6.1.3 —A) Qualificado Económico-Financeira A) Certidão  Negative  de 
Falência e  Concordats  emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.760  What  
8.11. Soto  Inabilitadas licitantes  qua  não atenderem es 
exigências do  presents  Ednal e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, •  Moulton  o andamento do Processo i 
LicItatório, que discordem das Cláusulas a  norms*  do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  2460 Decreto 
10024/19 24/02/2022 1157.52 ., . , 

, 
Vido I` 

, 

• 

23/0212022- 1531:27 29,77 (proposta) 40.182278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS IDA 

• ,,,x4 -64:11 

• 1 
r ; . Pagma 715 de 747 1 . 

CI 0 vo.portaldecompraspublicas.com.br  • - s.41-• i  . 
22 Os 11:12.05. 4. ,.. , -.  

, ! . i ' I I • ,i • •• 
" , . . • • 

A autertiddade do documento pode ser vertlicede no slte https:/ 
Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros Pail  
C6digo verificador 22A7AC 
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29.47 (peoposta) 36.189.Õ0J 
Martins Brno.* 

- Ra mundo Noristo 

, 24/02/2022. 01:35:44 

24/02/2022 - 10:15:25 

24/02/2022 - 10:22:51 

16,00 (proposta) 00.852.563/000 
B ITO VIEIRA 

12,30 0&852.563/00408 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,20 03.930.566/000 -00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

1 • 

8 - MA JR°.  SERGIO 

Cancelado- Descumprimento ao Item 610 do Edital, AS licitantes :• 
,arcarlio  corn  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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:3140 , 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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, pare 
conferir aos mesmos autenticidade a 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

4' 

24/02/2022 - 10:25:06 21,43 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Valido 

LOTE 0011 - ITEM 0527 - Boletim Produção  indhridualizt4lo . BPA I 21 
Data.,  

I , 1.. .1 4.,:-; • ; 41 rv  
.;! 22/02/2022 :, 4081 12,40 (Pigof>.ost.a .930 MILSOM 

1' VES PEREI I 

23/02/2022 - 14:38:00 

I • 

22,00 (Prioposta) 1.928.598/000 
ALMEIDA 

STA : 

x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1.. 
!. Situação 

Cancelado DESCUMPRIMENTOAOOTENS:: 
6.10. •  a proPosta de preçoa inicial e Os +, 
documentos de habilitação deverão  set  anexados concomitante  'so  
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 
°Agendas 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 
10024/198.5. 24/02/202211:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS.ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA — fora do prazo de • 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Fat/Mons e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
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 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 .19:22:40 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raimundo Nonato 
Martins Brito 

:4/02/2022r14:36..5 

24/02/2022 - 

...0••• 24/02/2022 - 10:22:54 ., 
• 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 •- 

RGIO 
. • 

de.i6 S 
. , 

141.'11 soto por item 22/03/2022 153140 • 

JOCI SERGIO COe'lado Empresa não cUmpriti a 86 citeção de cempoll 
• '". I, • susto por item 22/03/2022 15:33:40 

1,, - 
MILSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 

6.10. a proposta de preços Midstl a 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 Inabilltadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Ednal e seus Anexos, sejam omissas, - 
apresentem irreguladdades, e dificultem, o andamento do Processo • 
Licitatório, que discordem das Cláusula e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

21,43 4 .162.278/000f-41 C PORATIVA Válido 
• COMERCIO E SERVICO LTDA 

3 
, 24/02/2022 - 10:25:18 

(pill eeta) 852.56 
B ITO VIEIRA 

12,30 .852.563/000 W 
B ITO VIEIRA1 

• 12,20 .930,566/0001 0 
ALVES PEREI 

LOTE 0011 - ITEM 0528 - Laudo Para Solicitação, Avaliação e Autorização de medicamento . LME, 21 x 30 cm ,  imp.  1x0 cor, 
papel 75g, 100x1. 

i 
i Página 716 da 747 
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• 23/02/2022 ,14:09:03 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001.46 R C TA 
ALMEIDA 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERVICOS 

ORATIV 
DA • 

24/02/204 
• 

,00  (Pr9Peata)  

LOTE 0011 - ITEM 0529 / Recibo de Diapeneacito de  Medicament  
75g, 100x1. ' ' 

Data • 

23/02/2022 - 14:09:13 

Valor CNPJ • • 

12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 ODIM 
ALVES PEREIRA 

29,77 (proposta) 23/02/2022 - 15:31:27 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.586/000100 
• ALVES PEREIRA 

••• .• 
',Cancelado , DESCUMPRIMEfirfO /PS ITE 

• (MO..' • • ' "' • • • •••• • • a pMpOstacle pregos dai a oa 
documentos de habilitação deverão seranexados. concornitante.ao  - 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial • 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade.. 

. 6,11.' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omisses;:, • 
apresentem irregularidades, e dificultem o  andamento do Processo : 
Licitatario; que discordem das Cláusulas e normas do Edital; estando . 

. fora do prazo previsto de Impugnação confoqqe o  art,  24 do Decreto 
10024/115. 24/02/2022112817 • . h • ., 

• Canelado,- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:•,•• 
6.1.1 - Ey ESPECIFICA  el).  SIMPLIFICADA 'fora a9 prazo de • • 
validade, de acordo com o Item 6.7 de editat ;• • • ' 
61.3 -  Ay  Qualificação EconOmico-FinenCeira: A) Certidão Negativa de 
Faléncia e Concordata emitida polo c,art6rio distribuidor da sede do 
licitante. fçra do prazo de validade; de ecordo com o Item 0.7 do edital 
6.11. 11' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As . 
exigênciae'do presente Edital e seus Anexei, selam omissas, " • . . 

irregularidades, e cfiliculteM 9 andamento  do Processo •  
cue  discordem das Clausulas e  ;Vanes  do Edital, estando: 
o previsto de Impugnação I:offers o  art  pi dp Decreto..  

4/02/2022116752 ti 

23/02/2022 - 14:38,00 

apresente  
Licitaterio 
fora do  pr  

: 10024/19 

Válido 

28,47 (proposta) 35.189.000/0001438 • Raim ndo Nonato  Canceled  - Descumprimento ao item 8.10 do Edital, As licitantes 
Martins Brito , arcarão oarn todos 09 custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos  

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

ação, a proposta de preços  Mid&  e os documentos de 
deverão ser anexados . 
te ao registro da proposta 'no sistema, as degarações 
dal deverão ser assinadas IL ,t;' • 

através çle assinatura digital: pare 
e!nterarade,, fie•QVI4v_ 

' 
00.852.663/0001,06. r  Canceled  Empres4 não cumpriu asdlot Ode cornpo 
BRITO VIEIRA ' Gusto  por  tam  22/03 022 15:33:40 

, • . • •• •-' : ; :• • • • • " • • • • : 
O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 

susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
, 8.10. apropostadepreçoslniclaleos 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
I registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 

deverão ser assinadas digitalmente 'Craves de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, • • . • 

6.11. Serão inabilltadas licitantes que Mc atenderem •MI 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas; ' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorle,`que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do preza previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 • 

para habi 
habilita 
concomi 
proposta 
dIgitalme 

4ecltentici 

24/02/2022 - 10:15:33 

24/02/2022 - 10:23:00 

12.30 00.852.563/0001-05 • MAURO SERE; 
BRITO VIEIRA 

12,20 03.930.586/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022- 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-98 R COSTA 
ALMEIDA 

tencla 
,
Frectilica, 21 x  

Magi*  

t.SOM Canceladl - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. •  a proposta de preços inicial a os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aia mesmos autenticidade e integridade. • 

8,11, ' Serão Iriabilitadas licItantes que não atenderem is 
„ .... • . . 

exigifincia do presente Edital e sego Anexos, sejam omisses, •, 
„ apresent irregularidades, e difictitterne anclaMente de Processo 
j,,Udtat6doI  quo  discordem  'des  pláusulas enormes do Edital, 

'fora do p4zõ  previsto de Impirgneçki 9onforine 0  art  24.  do  Dean  
10'..10024/19 .5: 24/02/2022 11:28:17ii•OW ,I.'f • 

CanceladO OESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
, 8.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 

validade, de acordo com o item 8.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação EcontimIco-Financeira: A) Certidão  Negative  de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 

I 6.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem Cs 
exigências do presente Edital a seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatario, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conform  o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 

24/02/2022 - 10:25:27 21,43 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERVICOS 

Valido 

40.182.278/0001-41 CORPORATIVA Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

MI portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:/ 
....COPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  PÚbli  
EMI  PUBLICAS C6digo verificador 22A7AC: • ri 



29,47 (proposta) 35  .189.000/0001-66 - Ra nundo Nonato 
, Martins  Brno  - 

1 

, 

24/02/2022 - 01:36:02 

24/02/2022 -1018:51 

24/02/2022 - 10:23:04 

15,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

.852.563/000 -08 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/000 
' 1 

-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

- OD MILSOM 

Válido 21,43 40.182,278/0001L41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICO LIDA 

. 24/02/2022 - 10:25:44 

Data Valor CNPJ Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços (racial 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. 22/03/2022,15:36:05 .. 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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,  pant  
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 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 10:25:35 21,43 40,182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA . 

Valido 

i• 
LOTE 0011 ITEM 0530k bloccide 

: 20x30cm, IMOreastio 1x0 
Roca a de VendIa'ao 

1 • • IV: '•.; 

I 
umidor . Farmácia Popular 100)(1, papel 76g,  form  

,Data 

f! 23/02/2022 - 14:09:36 

I Valor CNPJ 
' 

120,40 (proposta) I
f
3930.566/000 1-00 - 

ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 1 .926.598/0001-96 - R 
ALMEIDA,  

SItuação .1 

MILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS 'ITENS: 
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  presents  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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 — A) Qualificação Econ6mIco-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência a Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo como Item 6.7 do edital 
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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

23/02/2022 - 15:31:27 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

Valido 

23/02/2022 - 19:22:40 29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato 
Martins Brito , 

15,00 (proposta) .852.563/00(i 
S ITO VIEIRA ' 

14,90 t) .930.566/000 
A VES PEREIIR  

Lji 

RO S RÓI0 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital,,As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados , . ,  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, ai declarações e. 
prOposta inicial deverão ser assinadas ... • 
digitalmente atraverde assinatura para conferir tvoi meirrioa 
autenticidade e integridade. 22/03/2022:15:36:05  

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de • 
susto porfiam 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOSITENS: 
8.10.   a proposta de preços inletsi 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 licitantet que não atenderem es 
exigências do presente  &Rai  e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . • 
Licitatorio, que discordem das Clausulai e normas do Edltal, estando 
fora do prazo previsto de impugnação  conforms  o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5.24/02/2022 11:26:17 , 

LOTE 0011 - ITEM 0631 -  Rohs  de Atendlmentb, UPA 20Z30 1x0 cor, papel 75g, 100x1. 

portal de • • A autenticidade do documento pode ser verificada ncl  site  https llvalidaarquivo.portaldecompraspublicas.combr 
.....,C0PRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de  Comoros  Pirb  leas  em 24/03/2022 As 11:12:05.  
NMI'  PUBLICAS Código verificador: 22A7AC 
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24/02/2022- 10:25:56 21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

24/0 ;...z 10: 5; 
• , 

23/02/2022- 14:38:00 

23/02/2022. 15:31:27 

23/02/2022 • 19:22:40 

24/02/2022 - 01:38:12 

24/02/2022 • 10:23:21 ' 

Ii 

29,77 (proposta) 40.182,278/0001-41 - COR 
5 ' • COMERCIO E SERVICOS 
• ' -•"I • 
' 29,47 (proposta) 35.189,000/0001-66 -  Reim  

Martins 13rito ' 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96  -Ft  COTA 
ALMEIDA 

15,00 (proposta) 
• • • 

00.852.5133/0001-08 
ERITO VIEIRA 

; 12,30 00.852,5433/0001-08 
8RITO VlEIRA 

12,20 03.930.586/0001•Vp 
ALVES PEREIRA ! 

1 

to 

1- j..,,,• : . .. 
HCancelad • DESCUMPRtMENIO AQ$ ITENS: g 
:43.1o. ,, i i '' . .' :- r• '. • •plipr.o0,0,44d,pi 1.0 
,docwnenlIs.da habilitação devefildfsitr anearld9e.90099rfillang 

, r!regIstro!d4 proposta no sisterna,1ae.clecteraçõesg  Fools*  
clervergo sfr assinadas digitalmenteatraties Oti Ets*Iati di  

it:.conferir aos mesmos autenãokladsie 16tagridrx
,
*11-11 

• •- .'• . - "ii1 . . ' 'I • ''.!• ••••••'E ?.'1Ort'itri1. •:l' ' -. V ' 
6.11. • ! Serão Inabilitadas licitantes que 080 atenderem As 
• exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • • 
apresentem irregularidades; e dificultem o andamento do Processo 
Licitatódo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando . • 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17, •,, ,.• ' • 

Cancelado ,DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:4;. 
• 8.1.1 — EYESPECIFICA e f) • SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
: validade, de acordo com o item 6.7 do edital •j. .1  ' .: • : .. .• •• • '.• : 

8.1.3 — AiCtualificação Econornico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência rs Concordata emitida pelo cartório distribuidor da 'soda do 
licitante. fora do prazo de validade: de acordo Com o Item 6.7d0 edital 
8.11. li¡ • :'Serão Inabilitadas licitantes ride não atenderem es • • 

• exigência ado presente Edital e seus Anexos, Sejam omissas,!.' : • • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo - 

. Licitatório;'  qua  discordem das Clausulas a normas do Edital, estando 
fora do  pill=  previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 

, ;• 10024/19. 4/02/2022 11:57:
,
52

.„
. :  ii.i. ..

!
l
i
r
,.4
4

.
1

..
....

1

•
41....,...

.. ,;• :. . • . , . . • • •:: •¡,• u?,,,•7! i.  ....r,  
Valid°  • 

• • : , . . . . ..!,. .- .• 
Cancetad ?-• Descumpdmento ao' Item 8.10 do Ecil  al.  As licitantes 
arcarão cOrn todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação , 
dos documentos • 
para  habit  tação, si proposta de preços Inicial e os documentos de - ! 
habilitação devereo ser anexados ' ! - • ! - -, . -  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas . ! . • 
digitalmeree através de assinatura digital,  pars  conferir aos mesmos 
autenticid de e Integridade, 22/03/2022 15:31105 : 

' • ., Emprese nlio Cumprit/ a solicitação de 
em 22/03/2022 153340 .!•• i •1•••• • : 

' •• .' : -• ••., !•,'. r,,!!!' l' 
• 

- Emprese não cumpriu a solicitai 
22/03/2022 15:33:4430lIn• 

,,,• • . -- I: • ..• .. ,-• ',,- .1P144;ii,- V.," 
'. Canceiad 1. DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:::,. . 
• (lid:.  :' 1; '•  • • ! !• 'a proposta de prep:is 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. . Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórlo, que discordem das Clausulas e normas do  Edda',  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/196,5. 24/02/2022 11:26:17 • : 

Válido ! • 

LOTE 0011 - ITEM 0532 - 
Impresatio lx0. 
Data 

23/02/2022 - 14:10:11 
• • • 

Planilha Municipal da Vigilância do 6b1 

, Valor CNP,/ . . • . 
12,40 (proposta) 03.930.588/0001.00 • ODIM 

I -1 • ALVES PEREIRA 
.SOM 

I e fetal 1100x1, papel 75g, formato 20x30cm, 

Sitila9104 

;  • • proposta de preçose os • 
Cancela DESCUMPRIMENTO AOS ITENS; • • 
8.10.  

. , 

document:is 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 aqs mesmos autenticidade e integridade. 

8.11, ! Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exlgênciaa do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, dificultem o andamento do Processo 
Licitatório1  qua  discordem das Clausulas e normas do  Ed  tal, estando 

r fora do  amp  previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
: • 10024/1 .5. 24/02/2022 11:28:17 ,:. • • • • • 

22,00 (proposta) 13.928.598/0001-98 
' ALMEIDA  

it  

23/02/2022 - 15:31:27  

TA 4j..CanceIad DESCUMPRIMENTO AOS iTEN§; 
!3.1.1 ,-pePEcin f) .6IMPUFICADA.÷fora do wszo'ski  

Pomaded..  Se acordo m o Item 6.7.dOedItal. .4 5  

jl 6.1.3,- A) uaIIfIcaço Econõrrico-FInanceira! A) Cart:ciao Negativa de 
, Falência eConcordata emitida pelo Cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 

•• 4 8,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatórto, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 . • 

Válido 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA:  
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

1 
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Data 

23/02/2022 -14:10:23 

Valor CiVP.1 

12,40 (proposta) bt.930.568/00V-00 - Oti MILSOM 
ALVES PEREIR 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 1 .928.598/000 .-96-R OSTA 
ALMEIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/000 
Martins Brito 

15,00 (proposta) .852.583/000-08 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

11,50 03.930.568/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA • I 

- Ra inundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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. 

24/02/2022 - 01:38:18 

24/02/2022 - 10:15:41 

24/02/2022 - 10:26:05 

24/02/2022 - 10:27'03 

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 
Licitaterio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 • 

LOTE 0011 - ITEM 0533 - Planilha Municipal d 
• „ 

temo 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impressão 1x0. 
Sltuaçao 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. . Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as ' 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1,3 - A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6,11. Selo 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  Edda!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11.57:52 

23/02/2022- 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01:36:23 

24/02/2022 - 10:15:45 

24/02/2022 - 10:26:14 

24/02/2022 - 10:27:07 

29,77 (proposta) 40.182.278./0001-41 -CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Raimundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
Martins Grito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos . . 
para habilitação, á proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação .deverão ser anexados . . • 

.  concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declaraçÕes 
proposta deverão ser assinadas d • ••::. •i . • 
digitalmente através de assinatura digital. pira conferir aos 
autenticidade e Integridade. 22103/2022115:36:05 • • ' 

- • • • • 
firl SERGIO CiVicetado - Empresa não cumpriu a solicitação de cornposição de. 

. .. susto por item 22/03/2022 15:33:40 • 

lutAiR0 SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição cie 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 

1 - CO PORATIVA Valido 
RVICO LTDA • • 

' 
-OdIMILSOM Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOSilTENS: 

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

8.11, Selo inabilitadas licitantei que não atenderem As . 
exigências do  presents  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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 -- 

• t 
15,00 (proposta)  ó0.852.563/00O1.08  

GRITO VIEIRA  It  

12,30 

21,43 

11,50 

.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/000 
COMERCIO E 

6930.86&00O 
VES PERE! 

1,- 
• LOTE 001.1..- ITEM 0534-Ficha de Investigação acidentes por  animals  peçonhentos . 100x1, papel 75g, formato 20x30an, 

impressão 1x0. 
I Página 720 de 747 
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DI -.v,':,F•f...••• 
.• 

23/021252ki-1 

, 

Valor CtIRI 
' 

I f'• ..',1 li Situação 1 
1; 4: ' II 

) 03.930.5013/0001-00p •  ID O . Canceled*.  DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS:W.0 :1 , 

d eVerio  ea(  pssinedes didiairnentOttevés de as 

ttiartivorio  
010 

1 ALVES REI q 
' 's  • 

, 0,10. • 'a  prpposta de  props  Ira 
. 0.  ,I : ,.'dOcumentsi de habilltaglio dever80 Ser ensxikkPl l ficQ01  

I i, • 

i: , ' iir"!' I, l• , ' j:reglStro 44 proposta no sistema, as declerações e proposta 
•

' 1' * 
8.111 t,  '.t- t OS•rsho habilltadas lidtantss  quo  nSo stsnciorem lie' . •,, ,.., ' ,I t. • , • 

1 i 
exigencies  do presente Edtal 4 'sus Anexos, tejarn °misses»,  ' - . i • , i" 
apresentem imegularidades. e dificultem o andamento do Processo 

' :...• .: .. • Licitaterio, que discordem  des  Cláusulas e normas do  Edits'.  estando • 
I " fora do prazo previsto de  Impugner*  confomle o  an.  24 do Ditcreto 

10024/198.5. 24/02/2022 11 26 17 .' , • • 

- 

! ) ,1 

!•, $ 

• ;:':•••••., 

l -t 24102j '  ,i4t114 
••••'1.4, 

24/022022 - 102711 ' 

• . 
2410212022-01:38:46 

• 

2200 (proposta) 13.926.598/0031-98 - R COSTA 
ALMEIDA 

40.182278/0001-41 -COR 
COMERCIO E SERVICOS 

35.189.000/0001-86 r  Rai 
Martins  Brito , • I,

• •

if  
I  • •il 
• 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 MAU 
BRITO V1E1FtA ,, i• 

, • • • 
2; , 12.60 00.852.56303001-08 

1 -: ,i •, ,, ; 't  ; , BRITO VIEIRA. II '03  
.. , '' • , •  ii  ' ;I ! 

21,43 40.182.278/0001-41 
' '''T ' 1; :.4.•  .• COMERCIO E SERyl 

' 1 i ,60 aisrao.seef000i4iel  
ALVES PEREIRA 

'• ;  
•iii  
, 

., 
• ,• • Canceled°  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • • '„ !. . ,'• . 
i•-7 1' 1. 6.1.1 - E) ESPECIF1CA • f) - SIMPLIFICADA - fora do °fez° de ., :, t  , :-„ - 

.; • validade, de  Board°  com o Item 6.7 do edital: .! 1, t'. .., - i.'ll• ••• ..'• ' •r..'  %i:  

5 , 6.1.3 -A) Qualifleactio EconOmico-Firienceire: A) Certidão  Negative des ;  it  
; Falencla •  Concordats  emlUda pelo cartóno distribuidor da Ws do' ..fl,  • 

.. 1 licitants. fora do prazo de validade, de acordo com o  (tern  6.7 do  Witte  
: 611, 'Serio Inabilitadas licrtantes  qua  não atenderem  its  ,', , . • '  

exigencies`  do presente  Edits@  a seta Anexos, sejam amiss's:,  ; • • : 
.-; apresentem Irregdaridades, e diScultem o indernento do Processo 
;• • i. Licitalifinot que illsoordem  des  Clitmulas p normas do Ecittel, estando • 1 

• fora do prazo previsto de tropurgio conforme o  art.  24 do Decreto 
: .. 10024/19 4/02/2022 11:67:62 n,-1 

!:1.. ... . I • • . :. 
• 
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• ).. 
I • ..• t t - : , : , • : • ' -''-I. 
,- Descumpilmento ao Item 6.10 do Edital. As licitentes -..• 

' 
,.!: .'• arcarão todos os custos decorrentes da obtenção • apresentação 
il ' • dos documentos , . 

. . 

pare habilitaçiio, a proposta de preço,  ¡racist  aos documentos de 
' • habilitacia deverão ser anexados • 

concomitante ao registro da proposta no sistema, as declaracAes e 
proposta Inicial deverão  tier  assinadas • 
digitaimer)te atreves de assinatura digital,  pars  conferir aos mesmos 
autentlCidpde • Integra:tads. 22/03/2022 15.36.05 

t:OESCÚPAPftIMENTOAOS ITEM: .• 
8.10. • - • proposta do  kayos !Nola'  • os • 
documentos de habilitado deverão ser anexados concomItente ao 
registro de proposta no 'item, as declarações e proposta InIcial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

8.11. • Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
ludgenclas do  presents  Editsl e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregulendades. e dfic.ultem o andamento do Processo 
Llatatóno. que discordem das Cláusulas e  norm's  do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conform'  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

f 

, 

- Empresa não cumpnu a sollcrtay.0o de composição de 
tem 22/03/2022 15:33:40 , , , . .• 

, 
- Emprese não cumpriu • solic/taçao de composição dos , • , 

15:33:  , •;• .•• • .  le  • . . • 
, 1,1 

;-; ."  

23/02/2022 - 14:38:00 

• 

•.• 

•1: 

23/02/2022- 15:31:27 

23/02/2022 - 10:22:40 

:• -•.4;  4 ' ' •  

, I 
C 

, 

• 

, 29.77 (proposta) 

I - 29,47 (proposta) 
I ••. t • 

I i•  

' • 

z  

LOTE  0011 - ITEM 0535 - Fiche de Acorn anhamento dlario de tuberculose 11:10X1 a 7 formato 20x30cm Im resstto 1x0. 

Data 

23/02/2022 - 14'10:51 

• 23/02/21.22 -11;88:00 • 

Valor CNPJ 

12,40  (proposta) 03.030.568/0001.00 -'001 
ALVES PEREIRA • 

t,  oi 

• • 

1 . . • .; 
' 

; .• 22,00 (proposta) 13,020.508/0001-95 R 
' • •• •,' . I •-'. •. ' ; • ALMEIDA - --; • •• 

•"i• - 1 ' 1••!!'. .

t

.

.1
- . •••• • • Ai, .- 1.../ e. ., 

-",-.- ..;iii.1';; ',.'-.'1.--'—i• .4 

?'..-. jl,", ....11ifl..'.' .• 
..: , ...--.• • ,..';','--. '-.- - 

- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS, 
8.10. • •  a proposta  tie  preços inicial e  cis  
documento?' de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 

• ( • .• : registro de proposta no sistema, as declaraolies e proposta inicial 
deverão spr assinadas digitalmente  above* cis  assinatura digital.  pars  

' • conferir 95 mesmos autenticidade e IntegrIclacie. , • • • ' • 
. : 

8.11. ' Serão Inabilitadas licitantes  quo nib  atenderem es 
mdgenciall do presente Edital e seus Anexos, selam omissas, 
apresentem irregLdandades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrio que discordem das Clausulas e normas do Eras& estando 
fora do  pro=  previsto de Impugnação  conform'  o  at  24 do Decreto 
10024/1 .5. 24/02/2022 11:28:17 • • • 

: 
- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
SPECIFICA e 1) - SIMPUFICADA -fora do Frei° de 

uakficaçao EcortmicofInariceint: A) CirtIdeo  Negative  de •• 
acordo com o  !tern  6 7 do  "Oat .• ' ' 

Concordata emitida pelq,cartisio.distribuldor de *ode do • • 
Prilicli de vsildadeidll'ecOrdo oom o Item 6.7 do  Oita' • ; ri • , •,, t  

: Ser-ão  Inabilitadas  SCUM* quo  não atenderem , I, • ,4  
...•  exigencies  do  presents  Ecital •  taus  Me*"  Stan  omissas. • 

apresentem Smuts:Wades • dificultem o andamento do  Process*  
LicitatOrlo que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  at  24 do Decreto 
10024/19 24/022022 11:57:52 

23,0=022 - 153127  29.77 (proposta) 40182.278/0001-41 CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERV1COS LIDA • 

• • • 

,.:.: . , 1 j.. . 
K .  

4 .•4 : ;101.4;ii ,  
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MILSOM 

Data Valor  CNN  

23/02/2022 - 14:11:14 1,26 (proposta) 0'3.930.566/000'1-00 - Ob 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 • 15:31:21 '  

2,20 (proposta) 13.926.598/000146 - R COSTA 
ALMEIDA 

3,08 (proposta) 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

29,47 (proposta) .189.000/000 
• , Martins Brito 

- Ra mundo Noriato 

24/02/2022 - 01:36:58 

24/02/2022 - 10:15:54 

24/02/2022 - 10:26:47 

24/02/2022 - 10:27:16 

15,00 (proposta) 

12,30 

21,42 

11,50 

00.852.563/0001-08 - MAJRO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

60.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LIDA 

03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
• arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
pare 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. 22(03/2022 15:38:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Válido 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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. a dilicultem o andamento do Processo . 
Lititatorio, que disntern  des  Clausulai e normas do Edital j estando 
fora do prazo previstO de Impugnação centorme o  art.  24 do;  beret°  
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 : I 

LOTE 0011 - ITEM 0538 - Tabe a de acuidade iisual, papal  I 18011 , formato 50x30cm, impressio 1x0. 

•.•,, 24/02/2022 .01:37:02 

23/02(2022. 19:22:40 J 
!• 

j • 3,05 (proposta) 35.189.000/0001436 7 Ra Mundo Nonato 

2,80 (proposta) 00.852.563/000 
B ITO VIEIRA 

Martins Brito , 

-08 - MAJR0 SERGIO 

2,19 ,IRO SERGIO 

2PORATIVA Valido 
LTDA 

susto por item 22/03/2022 15:33:40 

2,22 

.852.563/000 
RITO VIEIRA 

.182.278/000 
DMERCIO E 9 

1 - c 
ERyic  

-MA 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6,10,   a proposta de preços inicial aos 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA — fora do prazo de , 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
6.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
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 
10024119 24/02/2022 11:57:52 

Válido 

Cancelado- Descumpriment.  o ao item 6.10 do Edital, As licitantes. 
arcarão com todos os custos' decorrentes da obtenção a apresenta* 
dos doCumentoa I , 
para habilitação, a Proposta de preços Micial e os documentos d 
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. 22/03/2022,15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 . 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composiçâo de 

1LOTE 0011 - ITEM 0537 Ficha marcadores  di  consumo 
Data Valor CNPJ 

• . . ! • 

I 

ar, papel 75g, formato 20x30cm, impresitio 1x0.  
Situação 

Pàgiha 722 de 747 
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Data 

23/02/2022 - 14:11:45 

Valor CNPJ 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

23/02/2022 - 14:38:00 

23/02/2022 - 14:11:33 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 - CORFIORATIV 
COMERCIO E SERVICOS ITDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 Raim ndo No 
Martins Brito 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96. R COSTA 
ALMEIDA 

• • 

12,40 (proposta) 03.930.568/0001-00 , ODIM SOM Cancelad 
ALVES PEREIRA 6,10, 

documen 

24/02/2022- 01:37:07 

24/02/2022 - 10:15:59 

24/02/2022. 10:27:22 

I 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08. MAUIO SERG 
BRITO VIEIRA 

11,50 03.930.566/0001-00 ODIM .SOM 
I ALVES PEREIRA "14 • • 

24/02/2022 - 10:27:25 

DESCUMPRIMENTO AOS 'TENS' ;•11.,.„ 
 a proposta de pregos e o 

s de habilitação deverão ser anexados  concomitant,  ao 
registro d proposta no sistema, as declarações e proposta  Mice/  
deverão r assinadas digitalmente através de assinaturadigital 
conferir a mesmos autenticidadteInteoridade .• 

,8.11. .:Serao inabilitadaálidtentftê  qua  não.atanderisin 
'Agenda do  prawn  e Eracid*Sauthnexos, eejarOnisaas 
apresent irregularidadese gmaggteitkOiMaMenta processo 

41citaborio  qua  discordem plattsUlea.ánomMa do  Ed di,  estandoi 

1.10024/198.5! 24/02/2022 11:28:17 '44 IPtit ¡P"ilet`' 
'•ifora do  pr Previ de Impugnação conforme icrt124 do Decreto !: 

, ; • 
Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:. • , 
51.1 — E) ESPECIFICA e f)- SIMPUFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital. 
8.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor de  sods  do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo Com o Item 6.7 do edital 
6.11. Selo inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, SejaMomissas,:,  
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Lidtatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 • ' 

Válido 

t I •' 
o  Canceled).  Descumerimento ao item 8.10 do Edital. As licitantes 

arcarão com todos oa custos decorrentes da obtenção e apreaentação 
. dos docu os ' • , .. . . 

F., a proposta de  pram  iricial aos documentos de .: 
deverão ser anexados • , • '.' • - i • :' ••• • ''' , • • 
te ao registro da proposta no sis ma, as declarações e ' 
dal deverão ser assinadas i .. •, • , ' ''': • : •'• • : • 
através de assinatura digital, pare conferir aos mesmos 

autenticilde e Integridade, 22/03/2022 15:38:05 -- • 

Canceladr Empresa não cumpriu a solicitagao de composição de 
susto por tem 22/03/2022 15:33:40 • 

i • '; — 1  
Cancelado:-  Empress  não cumpriu a solo...Rare:10 de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 , , .. 

Cancelade - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: -: . . 
610. II . ir - ,,a,proposta de preços Inicial e os 

. ; documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitant*  ao. . 
ir  :registro d proposta 0 sistema, as declarer/ma e proposta IniClal :1• . 
,-cleverão ser assinadas digitalmente através de assinaturtgigital. para 
V  content'  wil rnearace auteoficidaóiptinta9d5adf:P.' bdr.ir•w:' ;I:  • : 

'.••••• .1.! 1:,  • • ,. i" I!  'vii;  f.44likiiRfitiviio:41.;: . .., 7, • 
. .. 611: ! .. ' ', Serão Inabliitadas liCiantes que não atenderem ila • 

, exigancias do  presents  Edtal e seus Anexos, sejam omlasas, 
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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17, • 

. pare habi 
, habilitaça 

concomit 
proposta 
digitalme 

'f 

21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA- Valido 
COMERCIO E SERVICOS LIDA ! 

• LOTE 0011 - ITEM 0538- Ficha complementar Zika/Microcefalla E SUS 100x1, papel 75g, formato 20x3Ocrn, impreasito 1x0.  
situ/Kiwi- H 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIM LSOM Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
ALVES PEREIRA ' '•• ; 6.10. • '  a proposta cle pre0s InIdal e os 

documentes de habilitação deverão ser anexados concomitante ao - 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através assinatura digital, para 
conferir s meamos autenticidade e Integridade. . 

6.11, Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigência do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • 
apresentarn Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo - 
LIcitatório; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19t5, 24/02/2022 11:26:17 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.928.598/0001-96 - R CO Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALMEIDA 6.1.1 — EyESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA — fora do prazo de 

validade, de acordo com o item 8.7 do edital: 
6.1.3 — A),Qualificaçâo Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. f a do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
. . Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem  

exigênd do presente Edtal • seus Anexos. selam 
.:;:apresent irregularidades, e dfficultom o andanento do Processo • 
,LicitatórIO que discordem doe  Claus**  e normas dO,Edital, estando 

' . fora do o previste de Impugnerrao'cola Tiro)  art.  F4 do Decreto 
".• • 10024/19 4/02/20221157152 . ••: • 

23/02/2022 - 15:31:27 29,77 (proposta) 40.182278/0001-41, CORPORATIVA Válidõ 
COMERCIO E SERVICOS LIDA • 

Pilyina 723 de 747 

0. CI mil  portal do A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https:/Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
CO PRÁS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022 as 1112:05. 

P BLICAS Código verificador: 22A7AC 

i 

.4 1 



15,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

00.852.583/0001.08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

, • 
00.852.583/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA , 

03.930.586/0061-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02/2022 -01:37:14 

24/02/2022 - 10:16:04 

24/02/2022 - 10:23:51  

Cancelado DescumprImento ao item 6.10 do Edital, 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, pare conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:38:05 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por Item 22/03/202215:33:40 

Cancelado Empresa não curnpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
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  set  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes que nelo atenderem As ' 
exigências do preeente Edtal e seus Anexos, sejam omIssak, • 
apresentem Irregularidades, e dificultern o andamento do PrOcesio', 
Udtattslo, que discordem das Clitsulatle normas do Editall eatandd-.. . 
fora do prazo previsto de Impugnação et:informs o  art  24 do, Decreto..... 
10024/198.5. 24/02/2022 1128:17 .! 

Válido 21,43 4 .182278/0004-41 - CC PORATIVA  
COMERCIO  E ERVICO LTDA  

i 24/02/2022 - 1027:33 

29,47 (proposta) .189.000/0601 
^ Martins Brito • 

„ 
,,undo  Nonato  

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 930.566/000 
VES POREI 

Data 

23/02/2022 - 14:11:57 

'• 23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598=01-96 - R COSTA 
ALMEIDA ' 

LOTE 0011 - ITEM 0540- SOlicitação de Leito., papel 75g, UPA 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, Impressão 1x0. 
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portal do 41.I4I A dada dó documeht0 pode s 
'CO PRAII.:070cUrn•nto gerado eletronicamente n 
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1 
LOTE 0011 - ITEM 0539- Formulário de Solicitação de  Mid  camentos 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impressão 1x0.  

,i • , , 4., i ,, 
20,77 (proposta) • 46.182.278/000 :4'1 -c.  

,....! COMERCIO EipERVI 
'1 

29,47 (proposta) 3.189.O00/000-66R 

1 : 
Martins Brito i 

• 

15,00 (proposta) 

12,30 

12,20 

ob.852.563/000 -oe - MA 
B ITO VIEIRA 

.852,563/000 08 - MA 
El ITO VIEIRA 

• • I 
.930,586/000 :-00 MILSOM 

ALVES PEREIRA 

PORT VA 
Lip ' • 

• 
Undo  Nonato  

I ; 
I 

RO SERGIO 

RO SERGIO 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.10. 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 ir-regularidades, 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 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 - E) ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo como Item 6.7 do edital. 
8.1.3 - A) Qualificação Economico-Financeire: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida polo cartono distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
8.11. 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  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

Válido • 

• > • 
Cancelado - Descumprimento ao item 610 do Edital, AS 
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. 22/03/2022 .15:36:05 

Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 • 

• 
Cancelado - Empresa não cumpriu a soiicitaceão de composição de • 
susto portem 22/03/2022 15:33:40 I . 

, • 
Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS'ITENS: 
8.10,   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 Procesito • 
Licitatórlo, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estendo 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do becreto.•• 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 . • 

23/02/2022 - 15:31:2 

23/02/2022 19:22:40 

III 24/02/2022 - 01:37:22 ' 

24/02/2022 - 

24/02/2022 - .10:23:55 • 

24/02/2022 - 10:27:40 21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA 
COMERCIO E SERV100S LTDA 

Válido 



23/02/2022 • 14:38 00 

23/02/2022 - 15:31:27 

• •I• Valor  CNN -'iiJ Situação II: .,1,1 't Vi i  

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM SOM Canceled-  DESCUMPRIMENTO ;NOS ITENS: . • . ( 
• j ALVES PEREIRA • 6.10. :a proposta de pregos il e os 

documenips de habilitação deverão ser anexados concomi  
i , registro dj proposta no sistema, as cleciaraçõese proposta 

deverão assinadas digitalmente através de assinatura  di  
conferir e a mesmos autenticidade a integr(dade;•i• 0,...,:01..,• .il.. • , H.,... .i  .:.:,.tl.ir., ,..:  ow  

!., 6.11: .; • Serf*  feabietaciee eeitintei que nae atenderem 
is Vi V 

V jL exigência do  present°  Edital e seus Anexos; sejarnIornissas , 
i PI aprasent irregularidades, a cilficulterM° andanrottO dOProceSso;,,, 

O1Licitatóri0 ire diS dal Cikisüleee: nOrrnpa'do Editat'istando 
iIr iifore do  pr prevlst  tie  Pu9 aca 4Cto pícreto f - :10024/1 5 24/02/2022 11'21'110 ,-I , r • - 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 . ti dpsTA Cancelado I. DESCUMPRIMENTOA03 ITENS: ••• .. 
ALMEIDA I :' ' " ,II • 6,1.1 - E) ESPECIFICA e t) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 

, validade, de acordo Com o Item 6.7 do editor. i• . r, .• 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do  edits!  
8.11. I . Serão inabilitadas licitantes que  Mao  atenderem ils 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas,:!' . . 
apresentem irregularidades, a dificultem o andamento do Processo 
Licrtatórici;  qua  discordem  des  Clausulas si normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 

. • 10024/1924/02/2022 11:67:52 , ' :i :••, I, :- :I.,  I' ' ••••' • "  III'•  • • . ,. • . . • 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 -CORP,ORATIV Waldo  , 

COMERCIO E SERVICOS TDA ' 

Data 

23/02/2022 - 14:12:09 

23/02/2022- 19:22:40 

24/02/2022 - 01:37:27 

24/02/2022 - 10:16:12 

24)02/2022- 10:24:02 

24/02/2022 - 10:27:49 

o Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, As licitantes 
' arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

' dos docu entos • •V I• 
ilação, a proposta de preços Inicial e os documentos de 
(deverão ser anexados  ,:ii. • 

te ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
dal deverão ser assinadas.'" '• I I• 

digitaImerte através de assinatura digital.' Para conferir aos mesmos 
autenticddade e Integridade. 22/03/2022 15:36:05 • • '• 

15,00 (proposta) 00.852,583/0001-08 • MAUIp SER 0 Cancelad9 - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA susto por tem 22/03/2022 15:33:40 

12,30 00852.563/0001-08- MAU 9O SERG O Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VIEIRA •r susto por em 22/03/2022 15:33:40 

11,50 03.930.566/0001-00 -  OD  M LSOM Canceladó DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 6.10, 11.  

document  de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
• registro proposta no sistema, as declaragões e proposto Inicial 
deverão assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
corerrep mesmos autenticidedielnttlgridade I  

ftltidp.polt*tt: 
, f, Serão inabilitades licriantes que nfici atenderem Eie 
exigências do presen e Edital 1 seus Anexoti, sejam omissas»-. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório que discordem das Clausulat e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

21,43 40182.278/0001-41 .CORPORATIVAI  Valido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001-66 -  Reim  ndo 
Martins Brito 

: para  NMI  
• • habilitaçã  

concomit 
proposta 

1.1  

LOTE 0011 - ITEM 0541 - Cadastro de Profissional 100x1, papel 75g, formato 21x23cm, impressao 1x0. 
Data 

23/02/2022 - 14:12:22 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R CO 
ALMEIDA  

Valor  CNN Situação I! • 
II, 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIM SOM • ; Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ' 
ALVES PEREIRA 6.10. ;I   a proposta de preços inicial e os 

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

1 6.11. I Serão inabilitadas licitantes que nacr atenderem As • . 
• exigência do  presents  Editsl e seus Anexos,  seism  omissas, 

apresentetn Irregularidades, e cfificuftem o andamento do Processo 
Ucttatóric/que discordem das Cláusulas e normas do  Edits],  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1915. 24/02/2022 1126:17 ' 

, . 1 1 
Cancelad '- DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: . 
6.1.1 - e)!ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital, 
6.1.3 - A) Oualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência a Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante. f9ra do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11: i  Saito  inabilitadas licitantes que não atenderem is ' 

.. exigência4  di; presents Erato]  e seus Anexos, sejam omissas, • . 
apresentei irregularidades, e diticulterno andamento do Processo . 
UCItatrório  'clue  discordem das Cláusulas e normas do  Edited,  estando, • 
fora do prjizo previstd de lmpugr4çã0 onfonnep 0.244e Decreto:: 

jJt 1007.4i1e 4/02/202.2 115752 
.I. I  • . I.  4:iiriiirt:.::';;I.I'I  •I•• I •• ....• .. - 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 ilCORORAflVA, Válido I I' 
COMERCIO E SERVICOS LIDA ••• II '' • ' 

Ise  portal de A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquIvo.portaldecompraspublicas.com.br  
CO1PRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/03/2022  Cis  11:12:05. 
P  emus  Código verificador 22A7AC 
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2 29,47 (proposta) undo  Nonato  

24/02/2022 - 01:37:59 

24/02/2022 - 10:16:16 

24/02/2022 - 10:24:08 

14,00 (proposta) 

12,30 

11,50  

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

1 
21,43 401 82.278/000L1 - CO PORAT IVA 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 
24/02/2022 - 10:27:57 

23/02/2022 - 14:35:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96- R COSTA 
ALMEIDA ; 

Data 

1 23/0212022- 14:12:34 

Valor O P.1 

12,40 (proposta) 

1.1 
29,77 (proposta) 40 182.278/000 

CCMERCIO E 
4 

29,47 (proposta) 35.189.000/000 -66 - Ra 
Martins Brito 

PORATIVA 
LIDA  

undo  Nonato 

,  Siva*  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferlr aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do  presents  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• 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1,1 - E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo com o item 6.7 do edital. 
6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
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  Conforms  o  art  24 do' Decreta. 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 , 

Válido • 

24/02/2022 - 0:28:06 21,43 40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA Válido 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

.LOTE 0011 ITEM 0543 TerrnO de Apreenatt 
20x30cm; Iniketistlo 1x3. „ 

I= Portal cjv Th.4A autentld ade do documerito pode s  
CC)  P4PRAS Documento gerado eletronicamente nc 

PUBLICAS Código verificador 22A7A0 

! 
9 Cautelar, Devolugio, 100x1, papel 75g, formatci 
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verificada 
Portal de C 

Ite http 
rãs PO 

filicidarqtrivo.portaidecompraspublicas.com.br  
Ices em 24/03/2022 as 11:12:05. . • 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03(2022 15:33:40 

Cancelado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
oonferiraos mesmos autenticidade e Integridade. • • 4 

611. Serão inatAlitaclas licitantei que não atenderern as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omIesa,. 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatório, que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24(02/2022 11:26:17 

Válido 

, 1 
LOTE 0011 - ITEM 0542 - Termo de Riaponsabilldade tétnIca 11)0x1, papel 75g, formato 20x30e.m, impressilolx0. 

Cancelado - Descumprimento ao item 8,10 do Edital. As licitantes 
amarão 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. 22/03/2022 15:36:05 • 

• 1 • • r  I a 

RO.  SERGIO s Canc.efado - Empresa não cumprir asolicitação de  compoalAo de  
. • : suato pcx Item 22/03/2022 153340 , 

RO SERGIO Cancelado -  Empress  não cumpriu a solicitação de compostçao de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 I 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 licitantet que não atenderem As 
exigências do  presents  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 
10024/198.5, 24/02/2022 11:26:17 

. 24/02/2022 - 10:16:21 . ..• 

24/02/2022 - 10:24:13 

• 
23/02/2022 : 1531:27 

23/02/2022-19:22:40   .- 

, 12,30 .652.563/000 MA 
BRITO VIEIRA 

11,50 0.930.586/000 -00 -  OD  
ALVES PEREIRA 

MILSOM 



po?,4 

Ai! 

! * • i 414.i 
•iHiligoptiwrt J. 

c - DESCUMPRIMENTQA09 (TENS: 
6.10.   PrOPolté 99  Pr 
documens de habilitação deverão  set  anexados  con  
registro d4 proposta no sistema, as declaraytias  apropos .  
deverão assinadas digitalmente através de assinatura ,  sate'  . 
conferir mesmos autenticidada e Integriclade. • 

. ...• - • 
6.11. Serão inabilitadas lidtantes  qua  não atenderem As 
exigenci do presente Editsl e seus Anexos, sejam °misses, '. 
apresent1 irregularidades. e dificultem o andarnanto do Processo 
Licitatoilol que discordem dos Claueulas • nomuts de Editel, estando 
f

‘

ora do p4io  previsto de  impugn  
-.4 10024/1  5. 24/02/2022 11: 

D9Cret0. 

- DESCU PRIMB.NtWAOS 4E(ijs 
6.1.1 - E) SPECIFICA • ^ 

:validade, te acordo  corn  o  Here  6,7..do s4 iirt. 
6.1.3 —A) Qualificação EconeirnicO-FinenCeire: A) Certidão Negativa de  

'Palencia  a Concordata emitida polo cartório distribuidor de soda do 
licitante, fora do prazo de validade, de  =ado corn  o item 6.7 do edital 
6.11. Serão Inablinades licitantes  qua  não atenderem és  
exigencies  do  presents  Edital e seus Anexos, selam misses, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ur:nine:no,  qua  discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conform,  o  art  24 do Decreto . 
10024/1924/02/2022 11:57:52 .• :•1 ,

1 
• • ': 

Válido • • ; , 

eI0.441  

1.4 
Foitla 

a  
Data 

„ 
23/02/2022 - 14:12.45 .., 

23/02/2022 - 19:2240 

24/02/2022 - 01:38.13 

24/02/2022 - 10:16:24 I i 

2410212022- 1024.19 

24/02/2022 - 10:28:14 

LOTE 0011 - ITEM 0544- Cadastro de Estabeleclmentos100x1, papel 75g, formato 20x30om, Impress/to 1x0. 

Valor  CNN.  

; 12,40 (proposta) 03.930.586/0001-00 ?  000.1 
; ALVES PEREIRA I 

40.182.27810001-41- CORPORATIVA. • 
COMERCIO E SERVICOS liTDA 

29,47 (proposta) 35.169.000/0001436 Raimundo Nona o Cancelado - Descumprimento ao ttem 6.10 do Edital. As licitantes 
Martins 6/ito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentaçao 

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 deciarayeas e 
proposta lddál deverão ser assinadas . 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticldfde e integridade. 22/03/2022 15:36:05. • . 

17,00 (proposta) 00.852.5433/0001-08 MAI4j SE '  GI Cancela 
i 
 -  Empress  não cumpnu a solicitação de composição de 

BRITO VIEIRA . Gusto  por em 22/03/2022 153340 ' 

12.30 00.852.563R/001438. MAijI4p SER 0  Canceled.)  -  Empress  não cumpriu a solicitação de composição de 
BRITO VlEIRA .441.  • • susto  pot  Item 22/0312022 15:33.40 • I • • , . 

11,50 03.930.586/0001-00 -  °DIM  SOM Canceledçv- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
ALVES PEREIRA 8.10. I  a prcposta de  pram  inicial e os 

documentos de habilitaçãodeverlio  stir  anexados  concomitants  ao 
registro d9 proposta no  astern&  as declarar,Oes e proposta inicial 
deverão  sr  assinadas digitalmente  Waives  de assinatura digital, para 
conferir am.smastuieniiciciacie e Integndade.  

%IT  4 1..• • ! ' ',• •. 1F• . ' 
Selo 9citattesqueriãoatenderemàs.• • ' 

exigéndal do Edital ti  sous  An•x0s,  Seism  ornissas,.:.V.-` 
apresent trregultifidacies, e cifilcultern c? andamento do Processo 
Lidtatório que discortlem daa Cliusulas'a normas do  Edits!:  estando 
fora do prOzo  Dravida  de impugnação con!orme

,
o  art.  24.do Decreto 

10024/198.5. 241021202211:26:17 r.• '1.  

21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA. Válido' 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

!4.1•0 

23102/2022 - 14:13:00 

23/02/2022. 14:38:00 

sill !.. ;II Sttuação ', !. . Valor CNPJ 
. 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM ilf!• Canc.eledO - DESCUMPRIMENTOAOS ITENS: " . 
ALVES PEREIRA ! ' • ' ".', 6.10. i'  a proposta de preços inicial e os 

. documentos de habilitação  clever**  ter anexados  concomitant*  ao 
.. registro  dig,  proposta no sistema, as declarações a proposta inicial 

deverão  sat  assinadas digitalmente  *eves  de assinatura digital. para 
conferir aos mesmos autenticidade • intelpidade. 

6,11. ,t  Soto  inabilitadas licitantes que Oro atenderem is 
exigências do  presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentern irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ur:nab:eV:4  qua  discordem das Clausulas e  notifies  do Edital,  **tondo  
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
16024/1  .5. 24/02/2022 11:26:17 ' -• 

• ; •.., 
22,00 (proposta) 13.926.598/0001-98 fi CO Cancel  - DESCUMPRIMENT0AOS  if • 

ALMEIDA • • 6,1.1 — E),ESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
• validade, de acordo com o Item 6.7 do &Mal. • 
6.1.3 — Ay.Qualificaçao Econtimico-Financeire: A) Certidão NegatNa de  
Palencia  e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante.  fete  do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. • Serio inabilitadas licitantes  qua  ritio atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam  missals  
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitat6nol. que discordem das Clausulas e  norms,  do Edital, estando 
fora do o previsto de Impugnação conforme o  at  24 do Decreto 
10024/19 4/02/2022 11:57:52; If " • •  

J
r  

portal de A autenfiddade do documento pode ser verificada no  site  https://valiclaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
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35.189.000/000 L66 - Ra mundo Nonato 
Martins Brito 

24/02/2022 -01:38:18 

24/02/2022 - 10:16:29 

24/02/2022 - 10:24:24 

15,00 (proposta) 00.852.563/000148 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA • 

11,50 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA • .. 

• 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 6,7 do edital. 
6.1,3 — A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 
6.11. .? Serão inabilitadas licitantes que não atenderen1 is • • 
sudgetriClis do presente Edital e seus Anexos, sejam °misses, 
apresentem irregularidades, ã dfficutteni o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem  des  Cláusulai e normas do Eciltall estende 
fora do prazo previsto de Impugnação cOnforme o  art  24 do Decreto • 
10024/19 24/02/2022 1,1:57:52 -I 

Válido  

; LOTE 0011- ITEM 0546 - Termo de Inspeceo Lx1, pap111 175g 

, 

rmato 20x30cm, Impress/10 1x3. 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital, 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. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
610. a proposta de preços  hide!  e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta nicial 
deverão ser assinadesdigitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. • 

6.11. . Salto inabilitadas licitanted que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • • 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 10:28:22 

• 
23/02/2022 - 14:13:12 12,40 (proposta) 0'1.930.566/000 ;00 00 

Data Valor  CNN  

MILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 14:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

•f;;. 23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

. . 
; 24/02/2022 - 01;38:23 

24/02/2022 - 101(5:33 

24/02/2022 - 1024:29 

: 21,43 46.182.278/0001-41 - CO PORATIVA Válido 
COMERCIO E tRVICOS LTDA 

29,77 (proposta)  4b.182.278/00Õ41  -CdttP0RTlVA 
COMER= E SERV1COS LIDA 

29,47 (proposta) 35.189.000/0001436 - Ra 
Martins Brito ' 

17,00 (proposta) .852.563/000 
GRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/000 
BRITO VIEIRA 

11,50 03.930.566/0001-00 -  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

r Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
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 
exigênclas do presente Edital is seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo • 
Licitatbrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

• 

undo  Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Edital. 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 nó sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas 

' digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022E15:36:05 

• 
RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a stificitageo de composição de 

susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumprlu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 • 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial coa 
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,  pant  
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem  its  • 
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 
10024/198.5, 24/02(202211:26:17 

RO SERGIO 

21,43 40.182.278/0001-41 CORPORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTpAl  

24/02/2022 - 10:28:30 Válido 

OTE 0011 -ITEM 048 L ermo de Interdlgti 
, 

A atitenticidade do documento pode s 
Documento gerado eletronicamente 
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i#4i,zi 441 
• .s. 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 35.189,000/0001-68 - Raimundo Nonto 
Martins Brito 

6.1.3 A ualltIcação Ettonõrific0Ahariceket ) Cen dão  Negative  60 1L  
Falêncla 4 Concordata emitida  pair)  eartetrio'cfistribuidCr cli s4 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com 0. Item 8.7.40  Weal  
8.11. Serão inabilitadas licitantes que  nits  atenderem is 
exigancias do presente Edital e seus Anexos,  seism  omissas,.• 
apresentem Inegularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatono. que discordem das Cláusulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 
10024/19 24/02,2022 11:57:52 . . ; • ; •.jr•• .; ' 

40.182278/0001-41 CORPORATIVA Valido A , • .-.. 
COMERCIO E SERVICOSI.TDA 

Cancelado - Descumprimento ao item 8.10 cas  Edict!.  As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
pare habilitação, a proposta de preços Inicial e os documentos 
habilitarão 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 a integridade. 22/03/2022 15:36:05 

0 Cancels®.  Empresa  nit°  cumpriu a solicitação de composição de . 
susto por  tam  22/03/2022 153340 . • I • • • 

• 
Empresa não cumpriu a solicitação dir composição de -  

am  22/03/2022 15:33:40 "  

C - DESCUMPRIMENTO Aos ITENS: - 

.....,,, 
• DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:.., t:4, 
--- ' ' ''' '' • ' -a proposta 40 preçostra 

de habilitação deverão  see  aneXadoS  concomitant*  
'proposta no sistema, as declarações e proposta inidai .., 

assinadas digitalmente através  di  assinatura digital, par 
s mesmos autenticidade e integridade;' .'"--,,,.: i  

8.11. J  Serão inabilitadas licitantes  quo  não atenderem as 
eidgianclas do  presents  Edital e seus Anexoi, sejam °misses, . . 
aProtentT imegularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatialio que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando . 

• fora do prezo previsto de Impugnação  conforms° an.  24 do Decreto , 
10024/1 ,5. 24/02/2022 11:26:17,4t,0!i4jq

Csncelad 

dri t-•,. - )1't'''.. '' I . • .. g.,,lv,ii:?. d,  
- DESCUMPRIMENTO AOS iTE4 f-, i  

1 

6.1.1 E SPECIFICAS f) '- SIMP‘iFFAOA 
Validade; icordo cOM 0  herd  6.?, doecatai 

24/02/2022- 01:38:30 

24102/2022. 10:16:46 

24/02/2022.- 1024:34 

18,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAU 
BRITO VIEIRA ' 

s t 
12.30 00.852.563/0001-08 • Itletl.1 

BRITO VIEIRA 

11,50 03.930.568/0001-00.  ODIM 
ALVES PEREIRA !f 8.10. - a proposta de preços Irtidal e os • 

documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declamsçõese proposta inicial 
deverão ter assinadas dlgttaimente atraves de assinatura digital, para 
conferir ar  mesmos autenticidade tt integridade.. • 

24/02/2022 -.10:28:41 ' 

f 
. .1 

21,43 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SER  COS  I.  

RAT 
DA  

8.11. i Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderam as i  
exigéndefdo presente  Rat&  e seus  MUM,  *AM pnulaaas. , 
apresentqTt irregularidades, e dificultem o Ondarnento do Processo" > ' 

I licItatdrio que discordem das Cl/Wailes e minas do  Edits!,  estando t: 
fora do prizo previsto de Impugnação.OonfOrnao  art.  4 cio Ditcreto 

11fr00z4/14 5, 24102/2022 11:26:17j „. • vi 

, 

LOTE 0011 - ITEM 0547- DIvIsflo de VIgllancia Sanitárla 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, Impressão 1x2. 
Data 

23/02/2022 - 14:13:43 

23/0212022- 11:38:00 22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R CO 
ALMEIDA 

Valor CNPJ 
I 

Situação 

12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA ? 

..1 • 

23/02/2022 - 15:31:27 • 29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 .1  COR 
COMERCIO E SERVICOS 

! •  ;ill  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10. -  a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser  avocados 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 Intagridecle. 

8.11. Serão inabilitadas licitantes  qua  não atenderem  ãs  
odgênciat do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregulandades, e calicuttem o andamento do Processo 
Licitatexici;  qua  discordem das Cláusulas. normas do  Edits',  estando 
fora do prezo previsto de Impugnação  conforms  o  sit  24 do Decreto 

10024/11.6.24/02/2022 11:26:17 
• 

Cancelado-•  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
8.1.1 — EYESPECIFICA e f) SIMPLIFICADA —. fora qo prazo de . 
validade, lie acordo com o Item 8.7 do editali *-
8.1.3 —A),Qualificaçao Econtrnico-Financeira: A) Certidão NegatNe de 
Falênclai Concordata emitida  pee)  cartono distribuidor da sede do 
licitante. fOra do prazo de validada, de acordo com o Item 6.7 do edital 
8.11. Sere° inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigencias do presente Rital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, a dfilcultem o andamento do Processo 
Licitatenio; que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 4/02/2022 11:5752 , - • 

Válido 

• -•i;aA• • 
' •Whygociii¡;¡4‘41e.w.i. k 

';• "! "- 
Pag'na 729 de 747 
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1 

.1 24/02/2022 - 10:28:49 21,43 .182.27810009-41 - CCI PORATIVA 
COMERCIO E spRvico$ LTDA 

29.47 (proposta) A.189.000/0001-66 Raimundo Nonato 

0O.852.563/000l-08 - MAURO SERGIO 
BRITO  VIE  I RA ,. I 

12,30 00.852 58310001-08 - MAURO SERGIO 

, 
BilTO VIE1 

; 11 
111,50i .030. LSOM 

VES PEREI i I 

.. 

Cancelado - Empresa não curnotu a sollettação de composição de 
susto por item 22/03/202215:33:40 

Cancelado - DESCU,MPRIMENTO AOSITENS: 
• 6.10. • • • a projsosta de preços e os  yo(..,,  • 

documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta InIcial. 
deverão  gar  assinadas digitalmente através de assinatura digital,  pars  
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

• 
6.11. Serão Inabilitadas ilortentes que  nib  atenderem és 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOno, que discordem das Cláusulas e normas do Edllal, estando 
fora do prazo previsto de impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24A:12/2022 11:28:17 

Cancelado- DescumprImento ao Item 6.10 do Edital. As licitantes 
arcarão  corn  todos os custos decorrentes da octençao e apresentação • 
dos documentos 
pare habilltaglio, a proposta de preços Inicial e os documentos de 
habilitrao deverão ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as dedaregies • 
proposta Inicial deverão ser assinadas 
dIgitalmente através de assinatura digital,  pro confer  aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03)202215:36:05 

Cancelado - Empresa não cumpriu a soNcitarAo de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33,10 

Valido 

I •• 

LOTE 0011 - ITEM 654.8 Formulário Troca de Plantlio100x1, papel 75g, formato 20x30an, knpressilo 1x2. 
Situação 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
8.10.   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  staves  de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. 

8.11. Soft  inabIlltadas licitantes que não atenderem ás 
exIganclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, . 
apresentem irregularidades. e dificultemo andamento do Processo 
Licitatóno, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:28:17 

23/02/2022 - 14:1317 

Valor CNPJ 
; 

12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

1 

• 

23/02/2022- 14241:00 
'  

• 
46. -R COSTA 

tle • •.'. 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECIFICA e f) - SIMPUFICADA — fora do prazo de 
vaildade, de acordo  corn  o Item 8.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação EconamIco-Financelre: A) Certidão riegatIva 
Falancia a Concordata emitida polo cartóriodistribuiclor da  side  dcis,•,• , .• 
licttante. fora do prazo de validadt, de kordo com o Item dO rlditW 
6.11. ,; Serão inabilitadas licitantes que  NM  atenderem is' 4.¡ 
eidgandes do presente Edital e seus  /Woos,  sejam °missal,' ' 

• apresentem firegularldades, e dificultem o andamento do Processo• 
Licitattrio, que discordem das Clausulei e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
1002411924/02/2022 11.57.52 

16,00 (proposta) .852.5831000 
BRITO VIEIRA 

12,30 00.852.563/000 

11,50 

1- sPORATlVA  Waldo  
RV1COS LIDA 

Rai4njs1do Nonato Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
amarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos documentos de 
habilltação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Inicial deverão ser assinadas 
digitalmente atravésde assinatura digital,  pars  conferir aos mesmos 
autenticidade a Integridade. 22/03/2022 15:36:05 

8- MA RO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solldtação de composição de 
. , susto por Item 22/03/2022 15:33:40 , 

- MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
• ` susto por item 22/03/2022 15:33:40 . 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS RENS: 
6.10. a proposta de preços  Midst  e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
• registro de proposta no sistema, as declarações e proposta Inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare 
conferir aos mesmos autenticidade e Integndade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do  presents  Edital e  sous  Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulwidades. e dificultem o andamento do Processo 
Ucitatdrio.  qua  discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de  Impugns*  conforme o  an.  24 do Decreto 

• • t, • 
t • 10024/190.S, 244022022 112617 t. 

03.930.566/000 - OCLILSOM 

BRITO VIEIRA 

ALVES PEREIRA 

I-I  

141 
 , 

21,43 .ie2 27 R fi\A 4.if 
Y1.7,1 s , CpMERCIO E RvIc90-tpl 1 :  

• 

LOTE  0011 .-. ITEM 0549 -  Mapa  Dario Saida de Material a Fa  
'id  • 
da 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, impressao 1x0. 

portal de 

ankCPSU
RAB  
NS 

A autenticidade do documento pode  sir  verificada no 
Documento  gored*  eletronicamente nai Corte! de 
Código verificador 22A7AC 

//validaarquivo. portalciecom prasp u icas.com. br 
cas em 24/03/2022 às 11:12:05. 

Hejna 730 de 747 

CI 



23/02/2022 - 15;31:27 

23/02/2022 - 19:22:40 

24/02/2022 - 01: 38:44 

24/02/2922 - 10:17:08 

24/0212022- 10:24:58 

15.00 (proposta) 

12.30 

11,50 

Wilda 

i 
29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41- COFtP0FtATIV 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 

12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00.001 
ALVES PEREIRA tu 

00.852.583/0001-08 - MAU 0 SER 
BRITO VlEIRA • i• • 
00.852.563/0001-08- MA 
BRITO VIEIRA  •••••c. 
03.930.586/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA . • . 

: 

21,43 40.182.278/000141'  CDR  
; COMERCIO E SER 00% 

l•  Cancels"  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • 
 • proposta  cis pr  

documentps d• habilitação deverão  sac  anexados 
registro da proposta no externa, as dada/10es e  pr  

r. cliwerio sér assinadas digitalmente através de asainatura 
conferir ar mesmos autenticidade p Integridade 

..:', ' ' •i :fi!Ith:trtA'Af .4;li. . „  
Setae  inabilttadas licitantes  gds. nap'  atenderem as 

do presente Edtal e seus Anexos, sejam omissas: 
apresentem irregultuidades. e clificuttem o andamento do Processo' : 
Licitatóriol que discordem das Clausulas e normas do Edital. astando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  at  24 do Decreto 
10024/19 .5 24/02/2022 11:2&17  , . . . 

Cancelad - DESCUMPRIMENTO AOS (TEMS: 
.-; 8.1.1 — ELESPECIFICA e f) - SIMPUFICAD4 7 fora do azo de •,,; 
j.,validerle, ge  word°  com o Item 8.7, do adital..  If  a. i) ,i.U1-":•.:1' A-:.,. 
1 ..e.1.3 -AY  ualtficaçao EconOrnico-finanostra: A) Cenidlo Negativa 
i;Falência 4  Concordata ornaida poto'Oartbrio ritSailtalPdf  Oa wit Ott  
1, batente. fr do  press  de  vatic*:  de.'lliMP4Ct.  porn  ettwrie.7 
• - eii..1:  't itSorao Inabliitadsif,flottaqa4 Os 00  at  _ , . 

do  presorts  Edna!, seus Anftxplii .”iri IMill 
t)i apresentn Irregtiaridades; e dflidalun "owdwn,nto'OO: 

t:Licttaterlo.  cps  dscatisrn das Manila,  norm's  do EditsCastindo ' 
' fora do prazo preasto do Impugnação aonfostrwro  set,  24.40 Decreto 

10024/1924/0212022 11:67:52 • :- 7:4r.4 i' • °:t.f.',  •• '111•11,-, •  ,Ii!  - 

Valido 

Cancelado- Descumprimento ao item &10 do Edital. As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos . 
pare habilitar,go, a proposta de preços inicial e os documentos de 

.. habilitação  dwelt°  ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta  hoist  deverão ser assInadas - 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e Integrldede. 22/03/202215.36:05 

• 
Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por rem 22/03/2022 15:33:40 

0 Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação cie composiçjto de 
susto por  am  22/0312022 153340 =' • . r• - : , • •.• • , •• •. 

C - DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: - ,.. ' :.- 
8.10. I  'a proposta da pregos inicial  ii  OS I - 
docunienibe de habilitação deverão ser anexados conconatante ao 
registro dé proposta no sistema, as declarações e proposta InICial • 
deverão  sac  assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade, • - 

8.11. t -  Serão inabilitadas licitantes que  nab  atenderem As : • 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejarn omissas, .,. 
apnesentern irregularidaries, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatórIol que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 

• fora do  pram  previsto de Impugnação  conform  o  art  24 do Decreto 
‘• . 10024/1 .5. 24/02/2022 112&17 ;; , ' ' .• ' ''-' ' ' , ' I --.' -• 91 

' P.  

29,47 (proposta) 35.189.000/003146 -  Raimundo  Montle) 
Martins Onto .1 

,., .Vilicio , • •• • . It 1.  •.•-ii,... ,..-: , , • ; 

• ' 

LOTE 001 
Data 

- ITEM 0550 - 
-.1'; 

nner 90x120m, em lona , em baattio de madeira. 

Valor CNPJ 
.• 

89,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - ODIMILSOM r 
ALVES PEREIRA 

120,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

143,73 (proposta) 40.182.278/0001-41 -COR 
COMERCIO E SER VICOS 

RP' 
Situação  

Canceled*.  DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao  
MOMS  da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
*Mato  set  assinadas dignalmente através de assinatura digital, pare 
Conferir aos mesmos autenticidade e integrldade. . . . • - 
8.11, : Serão inabilitadas licitantes que não atenderem is 
exigandas do  presents  Edital • seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregutandades, e dificultian o andamento do Processo 
Ucitatánd,'que discordem das Clausulas e  norms'  do Edna!, estando 
fora do prazo previsto de  Impugns* conforms  o  at  24 do Decreto 
10024/198.6. 24/02/2022 11:28:17 • . 

t 
Cancelado • DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: 
&IA — E) ESPECIFICA  of)  - SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade,  he  acordo com o Item 6.7 do edital. 
8.1.3 — AXOtialificacão Econtimico•Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência  Concordats  emitida pelo cartddo distribuidor de sede do 
Ilcitante. ir  a do prazo de validade, de acordo  corn  o Item 8.7 do edital 
8.11. 1 Selo inabilitades licitantes que não atenderem as _ 
exigértclea do presente  Riling? WA  Anexos. sejam omissas, 
apresentem imagine/Wades, e dMcultern o andamento do  Process*  
Licitatdrio,  qua  discordem das Cliusulas e normas do Edital, estando 
fora do  pm°  prevlsto de Impugns/A°  conforms oat  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:5752  

23/02/2022 - 14:14:30 

23/02/2022 - 14:38:00 

23A2/2022 - 15:31:27 

' ' ;:•/' 
• s 4.. 

g eap0e.74/.: • 
, 

1111. portal de • . A autenecidade do documento pode ser vertfleada no ine  bps./  daarqu vo.portaldecompraspubiloas,com.br .CITPRA8 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Pablicas em 24/03/2022 As 11:12 05. ' 
P BUCAS Código vorthealor 22A7AC • •" • 



23/02/2022 143800 280,00( 

, • 
70,00 (proposta) ',L 00.852.563/0001.08 - MAURO SERGIO Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de  

••ii  l3 ITO VIEIRA• I susto por Item 22/03/2022 153340 . • • " 
• • ' 

• Cancelado DESCLIMPRIMENTDAOS!ITENS: 
, 6.10. y. • • • • • a proposta de preç.os InIcial a os•,;. 

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

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24102/2022 11:26:17 .. 

21,43 4b.182.278/000 1 - C PORATIVA Cancelado - 24/02/2022 10:30:13 . 
COMERCIO E RVICO LTDA 

103,49 4.182278/000 1 C PORATIVA Válido 
COMERCIO E ERVICO LTDA 

LOTE 0011 - ITEM 0551- Faixa 80x3m, em lona , em bastAo de madeira. 

142.29 (proposta) 35.189.000/0001-66 - Ralrhundo Nonato Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As licitantes 
• • Martins Brito arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

dos documentos 
pare 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. 22/03/2022 15:36:05 

Data 

23/02/2022 - 14:14:44 

Valor CNPJ 

194,00 (proposta) 03.930.566/0001-00  OD  MILSOM 
ALVES PEREIRA 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:41 

i248,40 (proposta) 4 .182.278/000 , 1 - C 
COMERCIO E SERVIC 

243,94 (proposta) l3 .189.000/000 
Martins Brito 

. '  , 

, 
i 
1 

24/02/2022 - 01:39-34 

: 24/02/2022 - 10:20:39 

24/02/2022 -10:28:08 

200.00 (proposta) 00.852.583/0001-08 - MA RO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

185,00 00.852.563/0001-08 - MA RO S'ERGIO 
BRITO VIEIRA ¡ 

175,00 03.930.566/0001-00 - ODIAAILSOM 
ALVES PEREIRA 

24/02(2022- 10:30.441;  177,41 0.182.27 
CpMERCIO E 

\5N 
ftylcot OVA 

• ma portal de A autenticidade do documento ode s verificada no  bite  http 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente n Portal de Corfl,ras PCI 

alla PUBLICAS .C5d  go  verrficador 22A7AC 

Situação 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
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 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: • . .• ,• 
6.1.1 — E) ESPECIFICA  at)  SIMPUFICADA — fora do prazo de 
validade, de acordo com o  (tern  6.7 do edital. 
6.1.3 —A) Qualificação Econ6mIco-Finaticeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pold  centric,  distribuidor da  aside  do • • 

• licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o item 6.7 do edital 
8.11. .• • Serão Inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do  Edits!,  estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 24/02/2022 11:57:52 

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  contort  aos mesmos 
autenticidade e integridade. 22/03/2022 15:36:05 

Cancelado Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de , 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: ' • 
6.10,   a proposta de preços inicial aos • 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta Slidel 
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. ; 
Licttatario, que disobrdem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decretd:il. . 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 . 

• 
Valido 

„ 

Pagina  732 de 747 

C:3 

PORATIVA Válido 
LIDA 

- Ra  undo  Nonato Cancelado - Descumprimento ao item 8,10 do Edital, As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 

/ LOTE 0011- ITEM 0552 - COV1D.19. Fiche de monitora nto contatos F9, PAPEL 58 KG. 

//val daarquivo.portaldecompraspublicas,combr 
loas em 24/03/2022 es 11:12:05. 

• 



23/02/2022 - 14:38:01 

oat.. 

23/02/2022 - 14:1417 

23/02/2022 - 14 38 01 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 19:22:41' 

24/02/2022 -01:40:05 

24/02/2022 - 10:17:14 

24)02/2022- 10:2548 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R CO 
ALMEIDA 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00- ODIM LSOM 
ALVES PEREIRA 

Valor CNPJ Situação 

Cancelado,- DESCUMPRIMENTO AOS (TENS: . 
6;10, -  a propbsta de  pre  
documentos de habilitação deverão ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e propoita • 
deverão ser assinadas digitalmente atravidi de assinatura 
conferir ap mesmos autenticidade e Integridade. 

• 
6.11. Serão Inabilitadas licitantes  qua  não atenderem 
exigência do presente elite! Oseus Anon's, Sejam omissas,  

ft  apresent irregularidades. e cállquitern peridament0 do Processo 
Licitatório que discordem das Cláustileee normas do Editei, estando 
fora do  pr  o previsto de Impugnação conforme  art  24 do Decreto 
10024/195 24/02(2022 1126.17  
Ii 

- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.1.1 — E) ESPECÍFICA  at)  SIMPUFICADA — fora do prazo de 
validade, acordo com o Item 6.7 do edital ; • , • 
6.1.3 — A) 
Fal&ricia 

licitante.  It  

exigência  
/*resent  

I'. fora  di or  
19024/19 4/02/20 

• • , 
Válida 

e 
ualificação Econõrnico-Flpancelra: A) Certidão Negativa de 

Concordata emitida polo Cartório ,distribuidor de sede do 
do prazo de validade, de acordo COrn 0  Aare  6,7 do edital 
Serão Inabllitadas licitanteaqde não atenderern 

do  presents  Fatal e seuiAnexoa, dejamOrrquos,;$ 
lrfeildatidads* 01áftcultern'q andanientO do; proçasso 

que  discordant  qtea  Claus***  liorMaa do  Wog,:  ostanciolt 
o previs de IMpugn -24'd0 Decret0 

15,00 (proposta) 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

• 12,30 00.852.563/0001-08- MAU 9O SERG 
BRITO VIEIRA 

11,50 03.930.566/0001-00 - ODIM 
ALVES PEREIRA 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do Editor. As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da Obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial  ¡Soil  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. 22/03/2022 15:36:06 , . ; .„ 

• CanceladO- Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto par Rani 22/03/2022 15:33:40  

Canceled,  - Empresa não cumpriu a solicitação de composição de 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 • • • 

r  

CanceladO DESCUMPRIMENTO, AOS RENS: 
8.10. i '  'a proposta de  preps hide!  e os, 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao • 
registro deproposta no sistema, as declarações e proposta  inroad  • 
deverão sar assinadas digitalmente através de assinatura digital, Para 
conferir a p  mesmos 'autenticIdade.e iritegridada. ...I.:. • •• •-• • • 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19 .5. 24/02/2022 11:28:17 .• i • • 

24/02/2022 - 10:30:58 21,43 40.182.278/0001-41 CORF 
COMERCIO E SERVIC9S 

29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 

4 ,  
40.182278/0001-41 CORPORATIVA. 
COMERCIO E SERVICOS LIDA I , 
35.189.000/0001-68 Raimundo Nonato 
Martins Brito 

 

 

, • 

?...!•11` i!' : 
4 

suspeltose codflrmados:F9;"?.APEL 
•:' 

• LOTE 001 
• KG. 

Data 

ITEM 0553 1,COVID:19.:Fiché de acorripan 

Situaiga • ; 

• Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial aos 
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  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 

, LicitatOrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5:24/02/2022 11:26:17 ' 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 - R COSTA 
ALMEIDA 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:: 
8.1.1 — E) ESPECIFICA e 9 SIMPLIFICADA —fora do prazo de 
validade, de acordo com o Item 8.7 do  'Waal  
8.1.3 — A) Qualificação Econômico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
Falência e Concordata emitida pelo cartono distribuidor da sede do 
licitante. fora do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
6.11. 1i Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigênclas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentam irregularidades, e dificultem o andamento do Processo . 
Licitatõrio1que discordem das Cláusulas enormes do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/1924/02/2022 11:57:52 ; 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41 COR 
COMERCIO E SERV1COS 

I ,. 
min 'portal de /i  lc  A autenticidade do documento pode ser verificada no 314, Iitit4il  did  

,....LCOrPRIla • Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras PÚbll em 2  
NM  P BLICAS Codigo  "Meador:  22A7AC * , ; ' , • ! il i t  it  i g' i 

LI 

It 

23/02/2022 - 15:31:27 

23/02/2022 - 14:15:08 

Valor CNPJ 

12,40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - 00iMILSOM 
ALVES PEREIRA 

t* 734 de.  747. 
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`i, •  
., N. Ai  

24/02/2022- 10:25:34 

29.47 (proposta) 35.189.000/0001-88 Raimundo Nonato 
Martins  Erato  

,•,• •;?i ,  

• 
Tos:coqproomali . 

; ovIERA, 
• , 4 '; 

, 12,30

r 

.852.563/000•M 
BRITO VIEIRA . 

11,50 01930.568/000 
VES PEREI 

1 

:; , • • 24/02/2022 - 01:40:23" 
)•)41.  

? 24/02/2022 :10:1t1 E;1  '  

1! • 
11' • 

111: • 
Ci SERGIO 

RO SERGIO 
'" • 

MILSOM  

24/02/2022 - 01,1020 

• 

• ' 24/02/2022 - 1017:23 ' 

• 
24/02/2022- 102539 

• 

01' 

4:f1•).;1 , 4  ,e,,Iff,1„ 

•r,  
. ,••:• 

• 
• 

24/02(2022 - 10: 3 1 : 1 4 

15,00 (proposta) 00.852.563/030 -08 - MA RO SERGIO 
• 

BRITO VIEIRA • • ' 1.• k 
1, • ,- • 12,30 00.852.563/0001-08 = MAURO SERGIO 

BRITO VIEIRA ' 

'011 

' 

t 
21,43 .182.278/000 , 1 -CC  

COMERCIO  E .ERVICOS 

11,50 03.930.566/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA 

, 
• . 

RPORATIVA 
LTDA 
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, 

Cancelado - Descumprimento ao Item 6.10 do Edital, As Ildtantes 
arcarão  corn  todos os custos decorrentes de obtenção e apresentação 
dos documentos 
pare habilitação, a proposta de preços Inicial e os documentos de 
habilitação  Owed*  ser anexados 
concomitante ao rapist:a do proposta no sistema, as declarações e 
proposta Inidal deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos  memos:  
autenticidade e integridade. 22/032022 15:36:05 .• 

CariCalado Ernisernie não cliimpriti a s citação de comPosir,lio • 
susto por Item 22103(202218,33:40 -1  • 

• 
Cancelado - Empresa não cumprlu a solicitação de composição de -  
gusto  por item 22/03/2022 15:33:40  

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 
6.10.   a proposta de preços Inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no  sisterly,  as declarações, proposta inicial 
deverão ser assinades digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integrldede. 

6.11. Salo  Inabilitadas ficitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e  SSW  Amos,  seism  omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrio, que discordem das Cleusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/198.5. 24/02/2022 11:26:17 

24/02/2022 - 10:31:07 21,43 4&l82.278/000.41 - CO PORATIVA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Válido 

LOTE 0011 - ITEM 0554- COVID.19. Sugestilo de Ficha de monitoramento dos contatos próximos..  

li 

23/02/2022%; 4:38: •.„ I 

' Lj1t..1•:1  •li 

t 

411, 
• 

41.22.00 (proliOsta)
7.P. 

 

1 ,• • 
1  

• • 

i 29,77 (proposta) 

29,47 (proposta) 
Martins Elrito 

, 

: 

Ai .182.278/000 
COMERCIO E 

A.189.000/000 

Situação 

Cancelado. DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 
8.10.   a proposta de preços Inicial aos 
documentos de habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao 
registro da proposta no sistema, es declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 

6.11. Serão inabilltadas licitantes que não atenderem es 
exigências do  presents Edisto  seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularldedes. e dillcultem o andamento do Processo 
Ucitatdrio, que discordem doe Clausulas a normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  2.4 do Decreto :••••• 

1:1i¡: • 10024/198.5. 24/022022 112617 . ••• . •-;‘'  
it : ' • •i •• .• • . ,•,•,ku-,  

! Canceled°  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS:' . • ••••• 
' 6.1.1 —E) ESPECIFICA. I). SIM PUFICADA —foca do prazb de 

.. vaidade, de acordo com o item 6.7 do  Waal.  
, 6.1.3—A) Qualificação Económico-Financeira: A) Certidão Negativa de 
. . 

_ Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 
licitante, fora do prazo de validade, de acordo com o Item 6.7 do edital 

. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Editor e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
UdtatOrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art  24 do Decreto 

! -.. 10024/19 24/02/2022 11:57:52 , . . , 
- - • , • • 

PORATIVA .  Valid()  •• - , ' :: .- . :,1 • 

• 
. . 

. ' • ' ... • * 
. , . . 

. '  
'nob  Nonato Cancelado - Descumprirnento ao  tern  8.10 do  Edits!,  As licitantes 

arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços Inicial aos documentos de 
habilitação deverão ser anexados  
concomitants  ao registro de proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas 
digitablente através de assinatura digital, para more& aos mesmos 
autenticidade e Integridade. 22/03/2022 15:38:05 .. 

Date 

23/02/2022 - 14:15:26 

• . . 

• ... 

Valor 

12,40 (proposta) 

CNPJ 

03.930.568/0001-00 ODIMILSOM 
ALVES PEREIRA , r. 

: 

23/D2/2022-i5:31:21 

i „ 
23/0212022 - 1922:41 

Cancelado- Empresa não cumpriu a solicitação de composição d.; 
susto por item 22/03/2022 15:33:40 . , . • • 

Cancelado - Empresa não cumpriu a soficliação de ccrnpo.  sIção de.  .•• 
susto por ftem 22/0312022 15:33:40 

Cancelado - DESCUMPRIMENTO AOS fTENS: 
8,10.   a proposta de preços inicial e os 
documentos de habiNtação deverão ser anexados concomitante ao 
registro de proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura dIgital, para 
conferir aos mesmos autenticidade e Integridade. . , .  

‘la  8.11. • Selo inaNittadas Iicltants que não •  
exigências do presente Edital e seus Anexos,  Salem  onsa4'i 4.  
apresentem irregularldacles. e dificultem o andamento  des  PrpcessoPit ••• 
UtitatOrio. que discordem  des  Clausulai a normas do &gal...stand* • 

. fora do prazo Orevisto de Impugnação cbertorrne o  at  24 do Decreto 
10024/198.5, 24/02/2022 11:28:17 • 

Válido 

• 

LOTE 0011 - ITEM 0555 - COV1D.19. Fiche de Investlga o de casoa suspeltos F9, PAPEL 56 KG. 
o : . 

i1 ...?,..? . 44, ..i.1%,;.. • • l' 
: • . ....  ...ill  .. '' q••••• 1.)41,11ittsfill •• - I  

gm 
I 

portal de ,‘ or A autentidade 00 documento pode si vertfIcade no 2parteldeeampraspublIcsi.com.br  • i, 
. .1.p.... ' '.• I.- .4,10,4 

• • ,t : e ... • , ,,, 1 
. • 

....CPRIII8 Documento gerado eletronicamente nO Portal de 2403/2022 is 11:12:05. • • • i • • 
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t'• • 



Sltuagio ! • Valor CNPJ it*  

12.40 (proposta) 03.930.566/0001-00 - OMNI ISOM 
• ALVES PEREIRA 

. • 

CanceladO-.OESCU . MPRIMENTO AOS iTENS: 
6.10. 4. 

' 
 6  ProF'08111 clo 

documentos de habilltação deverlio ser anexados 
registro da proposta no sistema, as declarações e proposta 
deverao Ser assinadas cligitalmente através da assinatura digital, para 
conferir mesmos autenticidade 

. 
". L 

I  Sera*  inabilltadaa lidtanhis  quo  Mc; atendereM 
6o  presents  Eddal e sou* AnarOs sels11-0011asitêt. 

inagularidades. e di/It:WPM o 'Memento do Processo 
que discordem das Clausulai e norma, do Edital, estando: 

o previsto de Impugnaglio  Conforms  o  art.  24 do Decreto 
24/02/2022 11:28.17 , '1 -', • 

I 1;' 
Cancelado- DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: . • • 
6.1.1 — EaSPECIFICA e f) - SIMPUFICADA — fora do prezo de 
validade, de acordo com o Item 6.7 do edital; 
6.1.3 —A0ualificacilo EconOmico-Firianceira: A) Ceredito  Nagai*.  de 
Falência 4  Concordata emitida peto  carte=  distribuidor da  sods  do 
licitante. fçra do prazo de validade, de acordo com o Item 8.7 do edital 
6.11. 
exigência 

,l1Present 
Uidtatemo 
fora do 
10024/19 

i; 
tgVálido 

• '" , • 4 t11, 

, 6.11. 
oxidant:I  
apresenta  

• Lk:Rollin° 
fora do pr 
10024/1 

23/02/2022 - 14:38:01 • 

23/02/204 

23/02/2022 - 19:22:41 

24/02/2022 - 01:40:14 

24/02/2022 - 10:17:27 

24/02/2022 - 102544 

24/02/2022- 10:3124 

° I , 4' 

rqujvcie Enviados pelos ;Fomecedores I 

Lota r r  r,I Detamori, , • 
,, r .0 . • . . . 

• 

4.1,  47-7 
24/02/2022 - 13:11:37 1 ; 40.182.27840001-41 - CORPORAT1VA 

COMERCIO E SERVICOS LTDA 

00.852.563/0001-06 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

; • 

II ." 

22,00 (proposta) 13.926.598/0001-96 R CO A 
ALMEIDA • 

29,77 (proposta) 40.182.278/0001-41. C RATIV 
" COMERCIO E SERVIOOSAL DA 

r 
35 189 000/0001-68 Ralmundo Nona 
Martins Brito 

1 

; 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERG 
BRITO VIEIRA , 

00.852.563/0001-08 - MAU  ID  SERG 
BRITO VIEIRA .^ 

11,50 03.930.566/0001-CO- ODIM SOM 
ALVES PEREIRA • 

29,47 (proposta) 

15.00 (proposta) 

12.30 

;¡ 

21.43 40.182278/0001-41 COR RATIVA 
COMERCIO E SERVICOS UTDA 

0001a 

0002a 

0003a 

0004a 

a 

0007a 

0008a 

00098 
' 

00100 

0011a 

24/02/2022 - 14:30:28 

24/02/2022 - 1430:49 

24/02/2022. 14:26:31 

24/02/2022 - 14:27:40 

24/02/2022 - 14:28:03 

24/02/2022 - 14:28:23 

24/02/2022 - 14:28:52 

24/02/2022 - 14:29:23 

24/02/2022 - 14:29:42 

852 1-08 - MA 
1310TO VIErA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
to ITO VI RA 

• 

I.'  

fifteclawaslksaMmAlgazjElat 

Reacleauada_comoosiVio_NFjw 

EigadestuaskuMozigras2.11E.Lat 

Readectuada janoosic,Ag_NF  

1g 
EzengautausuEtuat 

; Santo Inabilitadas licitantes quq nito atenderem és • , • 
do presente Ecitaleseus Anexos, selam °minas;  lip  '41 

o andamento do Processo: •  
qua  discordem 

e difi 
 

das Clausulas e normas do  EONS,  estendo" 
o previsto de Im 

4Apr2 .11:57; 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do Edital. As licitantes 
arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentar,ao 
dos documentos 
para habilitação, a proposta de pravos inicial a os documentos de 
habilitavão deverilo ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta Inicial deverao ser assinedas • 
digitalmente através de assinatura digital, pare conferir aos mesmos 
autenticidade e Intagriclads. 22/03/2022 15:30:05.  

Canceled*.  Empresa nbo cumpriu a sdlicitavao de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 • 

Cancelado Empresa  nib  ctrnpriu a sollcitactio de composição de 
susto por Item 22/03/2022 15:33:40 • , •  

Canceled;  - DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: , • 
6.10, i  a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilltagao deverão ser anexados  concomitants  ao 

• registro da proposta no  astern.,  as declarações e proposta Inicial 
'.! • deverão ar assinadas digitalmente através de assinatura digital, para 

, conferir s rnesmos autenticidade e Integridade.,'; 4.  -.), !7,  r, '. ' r: •. 
, 

6.11. . i Serão inabilitades licitantes que nao  stand°.  rem as 
exiganciag do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, • . ',1' 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Ucitattirle  qua  discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024I19.5. 24/02/2022 11:28:17 1 

. .  
Valid, ; 

, 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA . 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA • 

• 
00.652.563/0001-08 - MAURO SERGIO 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO attadaquadasambosigag_tiErac ' 
BrITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO Readeauada_samposiv"..NErar 
BRITO VI IRA 

.852. 1-08 - MA RO SERGIO fleadequacla_cornceskkutlF.rar 

, 1  
ITO 

1 
• 

4 '  
VI 

24/022022 - 143004 852. RO SERGIO Boodequado.,c093131319119J1Exat .  

1 . I 
RO SERGIO attadagualik=9911989j1F—rat 

ReadeauadkyornoosicaQ_Nr ran 
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Class/f. 

20 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 

50 

1°  

• Ralmundo Nonato Martins Brito , 

, 10.96è.249/00Õi-00 Desclassificado 48.910,00 

00.852. .563/061-08 Desclassificado 

ODIMILSOM ALVES PEREIRA 03.936.566/0061-00 Desclassificado 

R COSTA ALMEIDA 13.926.598/0061-96 Desclassificado 
ti • 

CORPORATIVA COivIERCIO E SERVICOS LIDA 40.182.278/0001-41 'Arrematante 
i 

35.189,000/0001-86 Desclassificado 

Fornecedor . 

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E 
SERVICOS LIDA 

CPF/ONPJ Stluação Valor Global 

80.689,50 

84.132,00 

89.170.00 

168.003,40 

231.011,30 

Classif.1,  

• 3° 

6°  

Fornecedor 

Gitfida e kciltora  Mans  Ltda 
. . . . 

061MILSOM AL/ES PEREIRA 

! MAURO SERGIO.  BR /TO VIEIRA 

CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS 

R COSTA ALMEIDA • 

Raimundo Nonato Martins Bdto ; 

00852563/0001-08- MAURO SERGIO COMPOSICAO.,_NE_MATERIALPRIMA_READEQUADAziu 
• BRITO VIEIRA 

25/02/2022 - 09:40:01 1 00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO DOF0114MA 7  

BR/TO VIEIRA 
• • 

Dt5.85.563/0001-08 - MAURO SERGIO - 
BRITO VIEIRA • 

•• • 
60.652.563/0001-08 - MAURO SERGIO COMPOSICA•J1F_MATERIA PRIMA_READECIUADA 7tp 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 00MPOSIC.40 NEJ,t1ATFRIA_BRIMA_.  RFADFDI lAr1A  yip  
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO COMPOSICAQ_NF_MATERIA_PRIMAJZFADEQUADA.zip 
BRITO VIEIRA 

00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO COMPOSICAO_NE JAATERIA_PRIM&READEOUADA.zip 
BRITO VIEIRA 

60.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 00MPOSIOAQ_NLMATFRIA_PRIMAJZFADEOUADA  Zit)  

BRITO VIEIRA 
, 
00.852.563/0001-08 - MAURO SERGIO 00MPOSI'ÇÁO_NF jvIATBRIA_PRIMA_RFADFOI 'ADA 7t9 
BRITO VIEIRA 

00.852,563/0001-08 - MAURO SERGIO COMPOSICAQ_NF_MATFRIA_PRIMA_READEQUADA  zip  
BRITO VIEIRA 

40.182.278/0001-41 - CORPORATIVA READFOUADA pdf 
COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Data/Hors Enviado por Número j õrgao de Date de Data de Validade Arquivo 

Expedigito Expediolo 

CORPORATIVA 23/02/2022 - ADEMAR DE 40182278000141 CORPORATIVA 22/02/2022 31/12/2022 DOMINIFNTACAO  
COMERCIO E 17:12 OLIVEIRA FXIGIDA PFI 0 FRITAI  
SERVICOS LTDA ' DAMASCENO 

." 
Intengões e'Recurid; Recursos e'Contrarraz6es 
Prazos 

25/02/2022 - 09:39:09 

•• • . 4.1 ..• •t.i.. 
25/02/202 - 09:40: 9 

..1.: • :::;••• 
COMPLSICÃO_NF__MATERIA_PRIMA_RFADFOIIADA,7ip 

00065 25/02/2022 - 09:41: 7 

0007a 25/02/2022 -09,41:h 

0008a 25/02/2022 - 09:41:47 

4 0009a 25/02/20122 - 09:42: 

; 0010a 25/02/2022-09:42: 

00115 25/02/2022 - 09:42: 3 

0001a 22/03/2022 - 16:27113 

Res* Contrarraztio intengillo de Recurso 

22/03/2022 - 18.22  

Classificação Parcial 

LOTE 0002 - ITEM 0001  Banner  com impress digital eri  Iona,  fesoluctio fotográfica  maxima,  garantia  minima  da Impressfo e 
da durabilidade da lona de 12 meses, medindo 90 cm x 120 cm, Icom madeira na parte superior e inferior e cordinha para 

' pendurar. Com  prova digital.  

' Arrematante; Desclassifcado: Inabilitado, Classificado e Rejeitado. 

• LOTE 0007 ITEM 0001 Laudo do Diagnóstico TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS'ANTLHIV reagente, 
100x1, papel 75g  boo,  formato 20x30cm,  Impressão 1x0.4!•:!,i;•'• H • 

Situaglio Valor Global 

Desclassificado 120.716,00 

Desclassificado 120.879,00 

Desclassificado 129.870,00 

Arrematante 217.989,00 

Desclassificado 236.600,00 

Desclassificado 299.677,00 

. CPF/CNPJ ¡fr 

02.47i.396/04  

039.566/ 

00 84.563 

IDA 40 18 .278/ 

13.92i3.598/0 

35.18 

' Arrematante; Desdassifcado: Inabilitado, Class/cads e Rejeitado, 

. . .. . . , . . 
1.  ma portal de - A 'autenticidade do documento pode  sr  verificada noite  hops  Na idaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
.. 

.. COYPRAS Documento gerado eletronicamente no: Portal de ComPras PO  leas  em 24/03/2022 as 11:12:05. 
Puts/WAS C6d  go  verificador: ti  22A7AC • . 
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CPF/CNPJ 

03.930.566/0001: 

00.852.563/0001 

02.472.396/000 

13.926,598/0001 

35.189.000/0001 
• . 

40. l82.278100. 

• 

Fornecedor  
! 

.1 Graftca • Ecillim Alamos I-Ida 
.•I• . 

',0101MILSOki 4J.VES PEFiE111?1  
;  

MAURO  SRIO Irp1i1EfliA 

,.
R COSTA 

!stEl!) 
itaimutcto Non= Martins Brno t..t • 

Classif. Valor Global 

142. 

t  110. 

3 2 
=1411

0 0 
¡2.. 

373.294,00! 

377.116.00 

CPF/CNPJ . 

03.930.566/0001-00 

MAURO SERGIO erro VIEIRA 00.852.563/0001-38  

. R COSTA ALMEIDA . • "„; 13 92e1rri46 
. o 

CORF'ORAT1 4,4 CIMERVCi E
r 
 SÍRVICOS LIDA  ii  40.182

11
27r/101

1 
 1 

Ralmundo ' 'Marina  Brad  4,!:' !I 35.189.009/0001 
Arrematante, Desciasslicado; InatiltitadO, Clessitcado e Rejeitado. 

Situae,Bo 

Desclassificado 

Desclassificado 

Desclassificado 

Vs.  

Clasen. 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

Fornicador 

ODIMILSOM ALVES PEREIRA 

Valor Global 

168.255.00 

194000,00 

328.700,00 

371,37,0"  

464.980,00 

Valor Global 

198.542,00 '1 

199,465,00 1 , 

373.770,00 : 

418.150,60 • 

575.040,50 

Valor Global 

241.088,00 

290.895,00 

Pãgina 737 de 747 

' CI 

30 cm, Imp. 

LOTE 0008 -  ITEM 0001 Anamnese, 21 x 30 cm,  Imp.  1x0 cor, papel  

Clued. Fornecedor 

10 ODIMILSOM ALVES PEREIRA 

2° MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 

3° Gráfica e Editora Aliança Ltda 

40  • 
R COSTA ALMEIDA 

• II• 
50 Ralmundo

. 
 Norto Martins

, 
 BM°  

CORPORATlyr> COMERCIO E S'ERVICOS LIDA 

Affelfligartie; Deadassiroado; Inabitado, ClassItcaclo e Rejeltarlo. 

I 

LOTE 0005 - ITEM 0001 FIcha do  SPA,  formato, 21 x  

76g 50x4, sendo as vias com Impressões dl 
' I 

Valor Olobaf 

138.866,00 

178 600 00 

220 000,00 , 

247.380,00

a.   
/:,ilotlikisti•iffq...ifb-/- 

81,491.00, 

344,991.00.  

:47 $ 

x0 cor, papel 75g, 10Cbt1. 

SituarAo 

Desclassificado 

Desdassrficado 

Desclassificado 

Desdasseicado 
' 

Desclassl  lad°  

Arremetarpte 

CPF/CNPJ" ; 

02 472.396/0002-%, 
v.0 4 

03.930, 

-00.852, 
11 

13.928.5 
o: • i• I 

35.189.000/0001;16 
I 

CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LIDA 40.182278/0001-41 

' Arrematante; Desciassifcado; Inablatado. Clasetado e Rejeltado. 

Desdass 

Desclass 

Descia 
4 :14,1 

$..Pesolass 

Arrematante 

Situacio 

do 

do  

cedo - 

cedo 

acto 

LOTE 0006 - ITEM 0001 Flcha para Classificação de Risco em Obstetrícia, 21 x 30 cm,  imp.  1x0 cor, papel 75g, 100x1.  
Classif. • Fornecedor 

1° Gráfica •  Editors  Aliança Uda 

ODIMILSOM ALVES PEREIRA 

30 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 

40 R COSTA ALMEIDA . 

50 Raimundo Nonato Martins Brito 

8° CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LIDA  

CPF/CNPJ 

02.472.398/0002-86 
1r4 

03.930.586/0001f 

00.852.563/0001f8 

13.926.598/0001 

189.000/0001.66  

40.182,278/0001i, 1  

Situagao 

Desclassificado 

Desclassificado 

Desclassificado 

Desolassfcarso 

Desciasslca.  do 

ArremataMe  

Valor Global 

153.370,00 

157.228,00 

158.550.00 ' 

288.200,00 

386.057,00 

388.987,00 

' Arrematante; Desdassifcado: InStiulitado, Classlicado Rejeitado. 

LOTE 0009- ITEM 0001 Termo de Responsabilidade, 100x1; papei 75g  
AD, CAPS III. 

I

i 

1 

,  formato  20x30Cm,  Impressão  1x0 . CAPS!, CAPS 

LOTE 0010 - ITEM 0001 Evolução Nutriclonal Hospital Infantil 20x30 cm ap 75g 1x1 cor. 
Fornecedor 

ODIMILSOM ALVES PEREIRA 

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 

R COSTA ALMEIDA 

CORPORATIVA COMERCIO E SERV1COS LIDA 

Raimundo Nonato Martins Brtto 

CPF,CNPJ 

03.930.588i0001-00 

00.852.563/0001' . , 
.... ..., 

13.926.598/0001; 

40.182.278/0001,-41 

35.189.000/0001.66 

Situa9tio 

Desclassificado 

Desclassificado 

Desclassificado 

Arrematante 

Desciassrfica'  do 

4° 

5°  

• ;' I 

Arrematante; Desclassitcado: Inabilitado, Classitcado e Rejeitado. 

LOTE 0001 - ITEM 0001 Papel Timbrado, policromia 4x0 cor, 29x21cm, apel AP. 759 
Classif. Fornecedor ; 

10 ODIMILSOM ALVES PEREIRA 

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E 
SERVICOS LIDA  

CPF/CNPJ . 

03.930.566/0001-00 

10.966.249/0001-00 

Sltuaçáo , 

Desdassiicado 

Desclassificado 

ion portal  cie  

likCiTaICRA28  

1  ' I! ,, 
A autenticidade do documento pode ser vertficade no  site  has://iralidaarquIvo.portaldecompraspublicas.com.br  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras  Publics  em 2403/2022 is 11:12:05. 
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Classif. Fornecedor CPF/CNPJ : 

10 MAUROSERGIO BRITO VIEIRA 00.852.583/006-08 

2° FUTURA INFORMATICA COMERCIO E 10.966.249/0001-00 
SERVICOS LTDA 

... 
3° R COSTA ALMEIDA 13.926.598/0001-98. . Desclassificado 465.106,00 

. :. 
ODIMILSOM ALVES PEREIRA :: • 03.930.568/06-  1-00 Desclassificado 631.075,00 . 

Raimundo NOliatO  Martini  Brito I -3574 . :6,!.i• Desclassificado • 888.00746 
• . i 

CORPORATiVA COMERCIO E SERVICO4TDA 40.1 .278I60 '141 1 Arrematante . 897.080,50 

Situação 

Desclassificado 

Desclassificado 

Valor Global 

452.335,00 

462.710,00  

24/02/2022 7:08:03:41 1  S sterna  

Arrematante: Desciassifcado; Inabilitado. Classitcado e Rejeitado. 

LOTE 0004 - ITEM 0001  HISTORIC°  ESCOLAR EDUCADA0 INFANTIL 

• Classif. Fornecedor 

1° R COSTA ALMEIDA 

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 

Raimundo Nonato Martins Bhto 

CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS 

5° FUTURA INFORMATICA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

' Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.  

Chat 

Sltuação 1 Valor Global 

Desclassificado 699.495,00 

Desclassificado 704.680,00 

Desclassificado 888.588,44 

278/0001-41 Arrematante 897.797,58 

.249/0001-00 Desclassificado 1.302.300,00 

CPF/CNPJ 

13,92I.598/001)1-96 

00.85 .563 1-08 

35.18 

, S stoma 

ORPORATIVA 'COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.162.278/0001-41• Arrematante • 336.603,00 

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA'.• '00.:it ' :A6370'0, 

4

34

63

5

.

. 

06

22:

7

00

0 

 It ti 

ll 
 Declessificado'  

RaimOndci Nonato  Martini  Brito I '' ,.. 35.11 .6'6010:001=86 
,i t 

Desclassificado 

IP . ...0 R COSTA ALMEIDA .. . 1 • 13.92 .596/0 1 . Desclassificado 555.800,00 • 

Desclassitcado;,Inabilitado, Classifcado e Rejeitado. 

LOTE 0011 - ITEM 0001 Formulário de encaminhamento de amostra de casos suspeitos de sarampo/rubéola e sindrome de 
rubéola conganita  (SRC)  para o laboratório, 100x1, papel 75g, formato 20x30cm, Impresso 1x0. 

Fornecedor CPFICNPJ 

ODIMILSOM ALVES PEREIRA i 03.93L558/00 1-00 

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 00.85 .563/00 1-08 
, . 

R COSTA ALMEIDA 13.92 .598/0081-96 

CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS 'LTDA 40.1 .278/ 1-41 

Raimundo Nonato Martins  Onto 35.1819.000/000 1-86 

Situação' Valor Global 

Desclassificado 245.728,00 

Desclassificado 261.55500 

Desclassificado 447.750,00 

Arrematante 456.339,00 

Desclassificado 624.983,40 

Classif. 

lo 

3°  
4° 

5°  

' Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classitcado e Rejeitado, 

t:t 

LOTE 0003 - ITEM 0001 CAPA DE PROCESSO F4 - FORMATO 230X320MM, FRENTE EVERSO 4X0 CORES EM PAPEL 300G, 
ACABAMENTO VINCADO E FUROS. 

24/02J2022 - 08 03 41 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistemi 

Sistema 

isa portai de A autenticidade do documento pode ser verificada noite https /Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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24/02/2022 - 08:03:50 

24/02/2022 - 08:03:50 

•• 24/02/2022 - 08:06:55 
r 

24/02/2022 7  08:06:55 

, .24/02/2022 - 08:08:50 

;. 24/02/2022 - 08:88:50 • • ••• 

24/02/2022 - 08:11:25 ' 

Data , Apelido Frase • 
24/02/2022 - 08:01:20 Pregoeiro , Born  dia a todos licitantes 

24/02/2022 - 08:02:16 Sistema procesio esta em fase de análise das propostas 

24/02/2022 - 08:03:40 Sistema As propostas 'foram analisadas  so process*  foi aberto 
. .„ 

24/02/2022 - 08:03:41 Sistema Conforme:Art 32 do Decretb. 10.024/2019, de que trata o Inciso I do caput do  art.  31. No modo de disputa 
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após  Inc), sera  prorrogada 
automaticamente p d Maternal quando houver lance ofértado nos ¡Amos dois minutos do  period°  de . 
duracto da sessão ubllca 
• • • . 

procesad'utiliiao hiervelode lances de RS 0,01. Se o lance for Inferior ao limite mlnirad, o intervalo serA 
desconsidefego,1,.  

Conforme4artigo da iitstrurAO normativa no 3 de 4 de outubro de 2013, o ntervalo entre os lances , 
enviados - pelo mesro licitante não poderá ser interior a 20 segundos ao intervalo entre os lances dos 

-  participant  b  nap rit ser interior a 3 segundos, . 

0 lote 000 fol aberto pelo rinagoeiro. " 

. 0 lote 000 tem eitn rasas baneficiadas pela  LC  123/2006 em sua disputa. 

0 lote 000 

0  lote  001 

0 Iota 000 

0 tote 000 

0 Iota 0004 

1 
foi aberkp pelo Oregoeiro. 

resas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua dispute 

pelo pregoeiro.  

rams  beneficiadas pela  LC  123/2008 em sua disputa, 

peio pregoeiro. 

tem em 

foi abe 
Página  738 de 747 
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24/02/2022 - 11:28:17 

24/0212022- 11:28:17 

24/02/2022 - 11:28:17 

24/02/2022 - 11:20:17 

24/02/2022 - 11:26:17 

24/02/2022 • 11:28:17 

24/02/2022 - 11:26:17 

24/0212022 - 11:26117 ' 

24/02/2022 - 1126.17. ., 

portofde 

1111kCPURC2S 

: •  
rinses  MAURO S rGIO 81270 VlEIRA 7p3p/SS  corn  lance cle„12$ 452.335,00. 

• . 
eRCOST4LMEIDA - ME  corn  lance de R$ 699.495.00. 

ematTte Gráfica e  tore Mange  Ltda - ME com lance de RI 142.772,00.  

metre  Gráfica e Editora Aliança Ltda - ME com lance de RI 153.370,00. 

e Gráfica e Eiltora Aliança Ltda - ME com lance de RI 120.716.00. 

rematirte ODIMILSOr ALVES PEREIRA - ME com lance de RI 241.086,00 

rremat4ite FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERV1C,OS LIDA - ME com 

II 

0 fornecedor ODIMIL 

O fornecedor ODIMILS 

O fornecedor ODIMIL 

O fornecedor ODIMIL 
• • e 

O  fornecedor ODIMIL 

• 

24/02/2022- f38:1115. 

24/02/2022 - 08:17:40 . 

24/02/2022 - 0817:40 . 

24/02/2022 - 08;17:41' , 

24/02/2022. 08:17:43'. . 
, . .. , , .,.. , ..... 

24/02/2022 - 05.22:01. • . , . .. .. 
24/02/2022 - 08:24:18 

24/02/2022 - 0524:55 

24/02/2022 - 0528:22 

24/02/2022, 08:28:22 

24/02/202; .:27O6. 

24/02/2022 .98.27.06  ' 

24/02/2022 - 08:27:22 

24/02/2022 - 0827:22 

24/02/2022 - 08:25:38 
. . 

24/02/2022 - 08:64:43 

2410212022- 053725 
• • I 

24/02/2022 - 08:42:36 

24/1?2*T., .?k,  

24/02f213221, .03;03 
',94p4 

24/0212022. .15: ''' 

24/02/2022 - 001 .10:18 • 

24/02/2022 - 09:19:18, . 

24/02/2022 - 0832:18 

24/02/2022 - 09:38:64 

24/02/2022 - 10:12:18 . 

24/02/2022-- 10:12:16 

24/02/2022 - 10:29:45 . 

24/02/2022 - 10:30:13 

24/02/2022 - 10:33:25 

24/02/2022- 10.45.55 

24/02/2022 - 10:45:55 

24/02/2022 1045.55 

24/02/2022 - 10:45:55 

24/02/2022 - 10.45:56 

24/02/2022 - 1045:55 

24/02/2022 - 1045:55 

24/02/2022 - 10:45:55 

24/0212022 - 1045:55 . 

241090
.
.Fk.1 .115r; 

24/02/20w 

244'02/.2022 tOvrily.,. 
24/02/2022 - 11:26:17 

Sistema 

Sistema 

• Sistema 

Sistema 
I 

I Sistema 

l' Sistema 

' Sistema 

: Sistema 

Sistema 

; Sistema 

i. Sistema 

i Sistema 

;;̀,'I..,tfe" 
¡Sist  if  I ema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

: Sistema 

ISIstema 
1 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

, Sistema 

Sisterna 

.Ststerna 
I f 

i  „Sistine  , 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

, Sistema • 

Sistema ' • 

Sistema 

Sistema 

I .• 

0 lote 0004 tom empreses beneficiadas pela  LC  123,2006 em sua dispute, 

0 lote 0005 fol aberto  pet°  pregoeiro. 
• ' .1 

0 lote 0005 tom 
empi

a.ben  Idades  pale  LÇ 123/2006 em sua dispute. 
' 

0 lote 0005 to! 
auaPe1rpolo  prepoelro. 

• 1 ,4t. • ' 
0 lote 0005 fol rpabpa s ro. 

0  lots  0001 foi 

0  tote  0004 foi encerr 

0 lote 0003 foi 

0  tote  0007 foi ibartó 

0 lote 0007  tern  em 

0  lobs  0006 !oi litxirt9  

Pie 00011 '61.11  
0  tote  0008  id ;Meng:  

0 lote 0008 temem 

0  tote  0002 foi enc. 

0  tote  0005 fol snow
I  

0  tote  axe toi ence 
• 1 . 

O  Iota  0006 foi noe  
IL . • • i .. 

, 0 1..t. 000?Ito,i, 
! , -0.  kitei  com t i  

• ,,.  'ii  i. .-.1qi 
0  tote  0009 fol 

' I  ii  ! 'i i • , I 
0 lote 0010 fol abert0

1 
 'polo pregorro. 

0 lote 0010 tem empresas beneficiadas  pale LC  123/2006 em sue dispute. 

0 lote 0007 fol encenado. I 

0 lote 0010 foi encerrado. 1 

0  tote  0011 fol aberto, ro pregoeiro. 
4  ; 

. 

0 lote 0011 tem empresas beneflciadas pela  LC  123/2006 em Sue  &puts:  + u; ;. , • ' 
!4; . 

.:', • It;  . 
Foi solicitado o cancelamento 1 lance de R$ 21,43  pens  o  earn  0550 do lote 0011 pelo fornecedor 
responsável pelo seu  Into.   

.. , 
0 pedido de caricelamento do de RI 21.r 00 .,  pars  o item 0550 do lote 11 foi aprovado polo pregoeiro 

0  tote  0011 foi encerraØo  

0 lote 0001 teve come 

0 lote 0002 teve  corn°  
Lance de RI 48.910,00  

Clot,  0003  'eve  

0  tote  0004 teve  corn?  
• 

0 lote 0005 lave como 

0 lote 0006 teve como 

0 lote 0007 teve  corn°  

e ODIM,ILS ALVES PEREIRA mg otomice : 
r •f 4i; f lerw1P15186.11'„ rjrI11314vt'fft.f • ••• , 

1.1!°°11:.11 ODIMILSO  AWES  RElliA tortcoAR1240,728.00.-;,,..-. 
1".t'r At • •, "t' • • 

0 rornecedOr. 9 . pERE42,4 Irtabillecigno  wooing,  - • 11. 1e1I 
!'l •. 7j.! • • • • 

Motivo: DESCUMPRIMENTO AOS !TENS: 13.104 •• • a proposta de preços inicial aos 
documentos de habilltaçáo deverão ser anexados  concomitant*  ao registro da proposta no sistema, as 
declarações a proposta Inicial deverão  see  assinadas digitalmente atraves de assinatura digital, pare conferir 
aos mesmos autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas 5citantes  qua  não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e  sous  Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o 
andamento do Processo Ucitatárlo, que discordem das Cláusulas e  names  do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação  conform*  o  art.  24 do Decreto 10024/198.5. 

O fornecedor ODIMILSOM ALVES PEREIRA foi inabilitado para o  tote  0061 pelo pregoeiro. 

0  Iota  0008 teve como metope  ODIMILSO ALVES PEREIRA-ME com lance de RI 138.868,00. 
• !, 

0  lots  0009  fey"  ctff!c
7
c fre.nte ODIMILSO ALVES PEREIRA - MF com lerice de R$ 168.255,00. 

, I 
0 k0010161i g,is  

i. 
0 lote 0001  tern  como novo arrematante FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA  corn  
lance de RI 290.895,1. I ' 

r , I: . . 

0 fornecedor ODIMILSCIM ALVES PEREIRA foi Inabilitado para o lote 0002 peto pregoeiro. 

0 fornecedor ODIMILS10M ALVES PEREIRA  I'd  itiabletacio para o lote 0003 pelo pregoeiro. 
E , • I' . 

M AL1S PEREIRA fiil Inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro. 
• 0 • 

M ALVES PEREIRA fril inabilitado para o lote 0005 pelo pregoeiro. 

M ALVIS PEREIRA fliruibilitado para o lote oocis  pelo pregoeiro. 

M ALIS PEREIRA 11 inabilitado para o lote 0007 polo pregoeiro., 

NI AL 1S PEREIRA Inabilitedo  pars  o lote 6008 pelo pregoeiro. . fi 

• Pagina 739 de 747 , 

.i; ..• 
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.17 Slitema 1.; 4. • 
.4r ...;104,44i)eito.,;1,-.t9A-ret.401 

:17 i ; &sterna  

28:17 Sistema 
t . , -.11:26:17 

2/2022-11:26:17 

24/02/2022 - 11:2617 

24/02/2022 - 11:26:17 

, 24/02/2022 - 11:36:26 

•' 24/02/2022 -11:38:26  

.1  0 lote boi5 teM Co novo arrematante MAURO SERGIO BRITO VIEIRA com lance de RS 176600,00. 

: O fomece r ODIM SOM ALVES PEREIRA foi inabilitado para o lote 0009 pelo pregoeiro. 

0 lote 0009. tern co  dricivo arrematante MAURO SERGIO BRITO VIEIRA ccSn lance de R$ 194.000,00. 

O fomecedtr ODIM SOM ALVES PEREIRA foi inabilitado para o lote 0010 Pelo pregoeiro. 

0 lote 001J tem cortio novo arrematante MAURO SERGIO BRITO VIEIRA cc;rn lance de RS 199.465,00. 

O fornecedor ODIM I..SOM ALVES PEREIRA foi habilitado para o lote 0011 pelo pregoeiro. 

0 lote 001 tem  conic)  novo arrematante MAURO SERGIO BRITO VIEIRA com lance de R$ 261.555,00. 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 
• . 

, Sistema 
, 

, • . 

Sistema 

Sistema 

24/02/2022 - 11:36:26'. Sistema 

24/02/2022 - 11:36:26 

24/02/2022 - 11:36:26 

24/02/2022 - 11:38:26 

24/02/2022 - 11:36:26 

24/02/2022 - 11:36:26 

24/02/2022 - 11:3626 
.1.  

24/02/20.22.- 11:36:26 

24/02f2022 - 11:36:26 Sistema 

24/02/2022 - 11:36:26 • Sistema 

Sistema 

Sistema • 
Ôfornec rFUTp 
pregoeiro:iti 

0 fornecedor FUTU 
pregoeiro.: 

Sistema 

Sistem'  a 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

24/02/2022 - 11:36:26 

•*24/02J2022 -11:36:28 

• I 24/02/2022 - 11:36:26 • 

24/02/2022 - 11:57:52 

24/02/2022- 11:57:52 

• 

0 fomecer FiJTUA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo. „ 

Motivo: DE C't./MPFIMENT0 AOS TENS: 6.1.1 - f) - SIMPLIFICADA -fora do prazo de validade, de acordo 
com o ite 6.7 do edital. 6.10.   a proposta de preços inicial aos documentos de 
habilitação everão  tier  anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 

, proposta I dal deveião ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, pare conferir aos mesmos 
„. autenticidade e Intedridade: 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás exigências do  

presents  Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem Irregularidades, e dificultem o andamento do 
" Processo Ucitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de 

Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/198.5. 

0 fornecedor FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o  lots  0001 pelo 
" pregoeiro, i , 

,i , , 
0 lote 0001 tem como novo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LIDA com lance de R$ 
336.603,00. • ' . 

0 fornecedor FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo 
pregoeiro; 

0 lote 0002 tem como novo arrematante MAURO SERGIO BRITO VIEIRA  corn  lance de R$ 80.689,50. 

0 fornecedor FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi habilitado pare o lote 0003 pelo 
pregoeiro:  
0 fornecedar.FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA to( habilitado pare o  Iota  0004 pelo 
Pfsgõeird,'. • • „- „ ,:. 1.• 11 . ,„ . . • „ . . ... . . ., • 

INF RMATICACOMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0005 pelo , 

1 r, '' ! J ':, r! .. • .! - • '' 'z, , i .. , ' .. !. '+' !I • . . • i ..• i , ,-. :: 1. .'•:.... •ii,  ., 
INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0006 pelo 
; , , . , ..', [ , '„ , •i . , I 

0 forneced& FUTU INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi habilitado para o lote 0007 pelo 
pregoeiro: I  , 

0 forneced& FUTUIL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LIDA foi inabilitado para o lote 0008 pelo 
pregoeiro. 

. 
0 fornec r FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0009 pelo 
pregoeiro,  

0 fomece r FUTUiltA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0010 pelo 
pregoeiro. ;'), 'I:   

0 fome ' r FUTU' , ' INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0011 pelo 
pregoeiro,  

0 fornace4r R COTA ALMEIDA foi inabilitado no processo. 
 

„. 
Motivo: DE' CUmPRIMENTO AOS ITENS: 6.1.1 -E) ESPECIFICA e f) - SIMPLIFICADA - fora do prazo de 
validade, de acordo bom o Item 6.7 do edital. 6.1.3 - A) Qualificação Económico-Financeira A) Certidão  
Negative  de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do licitante, fora do prazo de' 
validade, de acordo  born  o Item 6.7 do edital 6.11. Sento 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 . 

• 
0 fomecedbr R CO TA ALMEIDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

0 fornecedor R COSTA ALMEIDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

0 fornecedor R COSTA ALMEIDA foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro. 

0 fornecedor R COSTA ALMEIDA foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro. 

0  iota  0004 tem comó novo arrematante MAURO SERGIO BRITO VIEIRA com lance de R$ 704.680,00. 

0 fornecedor R COSTKALMEIDA foi inabilitado para o lote 6005 pelo pregoeiro. . . .,.. . ! , • k 
. jj r  ' . . 

. 
'. 

, 

f 

0 fomec 
i'

alor R CO TA ALmElbA foi inabilitado para a lote 0006 pelo Pregoeiro.. 

0 1ornéc& CO TA kLMElbA foi inabilitedo pare o  tote  0007 Pelo pregoetra 
• lii!1„ , h '• „ • :'—; ; , , •I . • :1 . 

0 forn r R CO AALMEIDA foi inabitado pare o  tote  0008 pelo pregoeiro. 

; Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

. Sistema 
, 

Sistema 
, 
S  stems  

, 
S  sterna 

&Sterna  

Sistema 

Sistema 

Sistema a 

Sistema 

Sistema 

R CO 

r Gráfi  

• 24/02/2022 - 11:57:52 

24/02/2022 - 11:57:52 

24/02/2022 - 11:57:52 

24/02/2022 - 11:57:52 

24/02/2022 - 11:57.52 

24/02/2022 - 11:57:52 

24/02/2022.11:51:52: 

• 
24/02/2022 1:57:62 , 

24/02/2022 - 

r24/02/2022 - 11:57:52 

f. 24/02/2022 - 11:57:52 

24/02/2022 - 12:26:19 

24/02/2022 - 12:26:19',  ; Motivo: DE CUMP 
documentoS de habi 

O fomecer R CO TA ALMEIDA foi inabilitado para o lote 0009 pelo pregoelro. 

O 
• I . 

fom TA ALMEIDA foi inabilitado para o lote 0010 pelo pregoeiro. 

o torn TA ALMEIDA foi Inabilitado pare o lote 0011 pelo pregoeiro. 

O fornec Editara Aliança Ltda foi inabilitado no processa 

MENTO AO ITEM: 8.10.   a proposta de pregos hidel e os 
ilação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as 

dedaraç84 e  pro  ta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir 
aos mesm s auten dade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas  Detentes  que não atenderem es ; 
exigências  lo  pres e Edital e  sous  Anexos, sejam omissas, apresentem irrigularidades, e dificultem o 
andarnent do P Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto  delmpug 

O fomecedbr Graff 

o conforme o  art  24 do Decreto 10024/198.5 'I 

O fornecedor Gráfi 

e  Editors  Aliança Ltda foi inabilitado para o lote 0001 peio pregoeiro. 

e Editora Aliança Ltda foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 
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Sistema 

Sistema 

• 24/02/2022 - 12:26:19 

't 24/02/2022 - 12:28:19 



4 Sistema 

Sistema 

Sistema ' 

Sistema , 

Sistema 

Sistema 4 ' 

Sistema !, 
; 

24/02/2022 .,1:03:0  

24/03/i2f2.
t. 2

,41 

24/02/2022 -13:0341 

24402/2022 - 103:41. 

• Sistema 

Sistema 

i Sistema , 

Sistema . 

Sistema 

Sistema 

i $,1 >tr , I .. li i!, 
0 iomecedor a

F 
 Edt- WO% Ltd&  toi habfirtado pare o  tots pop  peio  prof)  0$1.0 

' '" I . •I i' „.• • ' 
0 fornecedor Grallca e Ecittora  ends  Uda  tot  inabilitado pare o Vote 0004 polo pregoeiro. .... 

0 fornecedor  Drake  e  Editors  lança Ltda foi Inabilltado para o  tote  0005 pelo pregoeiro.  
-. 

0  lots  0005  tam  como
I 
 novo a.Te4atante MAURO SERGIO BRITO VIEIRA com lane de R$ 150.87,t 

Ltda foi inedlitsdo para o  tote  0006 polo preoodro,  

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA COTI  ISM*  de R$ 1513.569,00. • 

2410212022.12:26:191',  

24/02./2022 - 12:26:19 

24/02/2022 - 1226:19.  

24/02/2022 - 12.26:19 

24/02/2022 -1216:19 . 
, 

24/112/21129 12.26.19r : 
21102/,25.10:f19 
24/02/2022-1228:19 

24102/2022. 1:2619 

2492/2022 - 12243:19 

24/02/2022 - 12:26:19 

24/02)2022-12:26:19 

24/02/2022 13:01:33 

24/02/2022 - 13:01:33 • 

24/02/2022 - 13.02.17 

24)02/2022 - 130217 

24/02/2022. 13:04:09 

24/02/2022. 13:04:09 

24/02/2022 - 13:04:35 

24/02/2022- 13:04:35. 

24/02/2022 - 13:0454 

24/0212022 - 13:04:54 

24/02/2022 - 13:05:17 

24/02/2022 - 13:05:17 

24/02/2022 - 1/0538 

2410212022- 13:0538 
: 

2002/2022:1 043:001.. 
I 

24/02/2022 - 1 . 

24/02/2022 - 13:0657 

24/92/2022 - 13:05:57 

24/02/2022 - 13:11:37 

24/02/2022 - 1425:23 

2410212022- 14:25:31 

24/0212022- 14:27:31 

24)02/2022. 14:27:40 

lug patol'de  

PU  
PRAS 
BLICAS 

- 1! A 
Sisterna 

Sistema 

Motivo: SOLICITAMOS PROPOSTA READEQUADA 

A proposta readequado do  Iota  0901 foi anexecia *to  process°. • • " 

F. MAURO SERGIO BRITO Documentação Lote oqoz: Boa  WOW  Informo que sornos fabricante dos produtos!arreme6dOs;Portanto 
VIEIRA Impossivel nos termos nota fiscal de entrada de  tall  produtos.  Ralik°,  não compramos os produtos  pea  

vender, fabricamos os referidos.t Segue anexo nota fiscais de venda/salda do produto  pent  cornprovar a • 
exequlbilidade do VMOÇ'Fiferteciol Juntamente  corn  composição de custos..! • ; • . . • 

Sistema A proposta readequal. do  Iota  /902 foi anexada  Ito  processo. ! . . • .. , 

F. MAURO SERGIO BRITO Documentação Lote 0q03: Boa tarde! Informo que somos fabricante dos produtos arrematados, portanto 6 
VIEIRA impossIvel nos termos note fiscal de entrada de tale produtos. Ratifico,  Mho  compramos os produtos para 

vender, fabricamos os ridocregue anexo nota fiscais de venda/salda do produto para comprovar a 
exequIbillciade  go pferteclq Juntamente CCp composição de custos,*.i.oft,,,I.,,,..*,.... e*,...,..i.-4,4....i. •- -, - --• 

! Sistema • A proposta r.adequad4do lote '100
3foi 

 anexariaao processo. :_••••'' , l •:- • 

• 1- 

vo.portaldecoMpraspublicas.com.br  
022 is 1112:05. •  

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

0  fornecedor  Drilhoe 
' • • •:•A%-•-•1 

0 lots 0036 tem!cOnm• 

0 fornecedor Grefice 

0 lote 0007 tem corp 
e  

0 fornecedor Gniflca e 

O fornecedor Gráfica 

O fornecedor OpitIca 

O fornecedor 

Foi aelicItade a 
• • t • ki 43.; 1 
Motivo: soucr0o,ia 
0 ITEM: 11.6 P 
demonstrado após f 
entrada de cada Item 

• i • 
Foi solicitada a propos 

t 
Motivo: SOLICITAMO 
0 ITEM! 11.6 Propos 
demonstrado após fas 
entrada de cada Item 

'' • 1 !! 
Foi solicitada a  =poi  

isto: sc')6C 41 4 n , 
Fol $011C1t9CM 

0 ITEM: 11.6 Proposta arrematante &baba:. de 30% (Ma por canto) do valor do vald de referenda 
demonstrado  apes lase  de lama  sera  necossirto a comprovação de composição de custos e notas  Scats  de 
entrada de coda Item do referido  iota  do arrematante. 

Foi solicitada a proposta readsquada pare o Ida 0006.0 prazo de envio 6 até As 15:04 do do 24/02/2922. 

Motivo: SOUCITAMOS PROPOSTA READEQUADA COM COMPOSIÇÃO DE CUSTO. DE ACORDO COM 
0 ITEM: 11.6 Proposta arrematante abaixo de 30% (trinta por cento) do valor do valor de referancla • . 
demonstrado  apes  fase de lance  sera  neoessário a comprovação de composição de custos e notas  fleas  de 
entrada de cada item do referido  tote  do arrematante. 

• ! . . 
Foi solicitada a proposta readequacia  pars  o  tote  0007.0 prazo de envio 6 ate is 15:04 do do 24/02/2022. 

, 

Motivo: SOUCITAMOS PROPOSTA READEQUADA COM COMPOSIÇÃO DE CUSTO, DE ACORDO COM!  .„. 
0 ITEM: 11.6 Proposta arrematante abaixo de 30% (trinta por cento) do  veld  do valor de referenda ! ' 
demonstrado após  fa  de lance sere necessárlo a comprovação de composição de custos. notas ficais de . 
entrada de cada item  re  eridl  tote  do arrematante. 

II 
. ! 

Foi solicitada apropos" readerda  pant  o I 0008.0 prazo de envio 4 ate 4.15:04 do da 24/02/2022. 
,  ott 

Motivo: SOLICITAMO pROPOFTA READE0 ADA COM COMPOSIÇÃO DE  GUSTO,  DE ACORDO COM 
0 ITEM: 11.6 Propos arr e abaixo de 90% (trinta por canto) do valor do valor de referencia • - ! !!•• 
demonstrado  apes  f role ianc  sera  necess a Comprovação do cornposiglio da custos • notas 11C4114 de •'  
en dotrada de  cads  Item raf tote 

• ;!!. .-!!! Illil!h::1: 1 '.4 ! 1! . i • ..II 5 , 
Foi solicitadaa  prom  

. • : : 
para o  lot,  0009.0 Prazo de env106 até 415:05 do da 24/02/2022. 

! il ! 
Motivo: SOLICITAM TA READEQUADA COM COMPOSIÇÃO DE  GUSTO,  DE ACORDO COM 
0 ITEM: 11.6  Pro matante abaixo de 30%  (Uinta  por cento) do valor do valor de referencia 
demonstrado  apes  f de lanai  sera  necessário a comprovação de composição de custos e notas  floats  de 
entrada de  cads  Item referldq  Iota  do arrematante. . . I 

,, • '• 

SOLICITAMOS PROPO A READEQUADA COM COMPOSIÇÃO DE CUSTO. DE ACORDO COM 

ono  Ltda fol  rift-to  Pi4ira  
paraolota0002.0 prazo de envIg 4 ate is 15:00-di  da 24/02/2022.` 

lI • 1,11,",. • :- ". 
TA READEQ VACA COM COMPOSIÇÃO DE CL/STO, DE ACORDO COM 
e abaixo de (Uinta  por canto)  dc(  valor do valor do referenda'  

sera  neces p a comprovageo de composigao cla custos e notas  !foals  de ;  
tote  do arre e. I . ' •!! /„! i  !.  

ada para o lotr 0003.0 prazo de envlo,6 ate is 15:02 do dia 24/02/2022. 

PROPOSTA READEQUADA COM COMPOSIÇÃO DE CUSTO, DE ACORDO COM 
trramst4nI.  edam  de 30%  (Uinta  por cento) do valor do Valor de referência 
de lanci  sera  necesserjo a comprovaglio de oomposigeo

i
de custo.,notas  floats  de  

ref tote  do arr .• • tv{tr,,,w ; 

paop004o,de.nvlpS5:(73 po 01 2 

READE  

t' - - '^ :- !. !sit  ! ! 1 -! !!.!.. 
Ltda foi  ¡nodded°  para OlO1,•!fil:Kfi

.
14?,Pfir9c, ,.1r°,.'' !•,4 ' ! 4!!! 

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA com lance cle IS .129,870,00... •  
ii  

(Mora . 'tinge Ltda for nobilitado para o lote 9008  pet?  pregoeiro..!  1 

tutora lança Ltda foi jnabilitado para o  Iota  0099 pelo pregoeiro.'  

tutors  lama Ltda foi nabilitado pare o lote 0010 polo pregoelro:, 
,.. i 

¡cos. o drazo de envio4 OA 416:03 *I  dia-2402/202.2.1. , 
. 1II t th' t 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

!• 
A autentiddade do documento  pods  ser verificada no alta fittps:/Adli 
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1' 
rol solicitada a de para o  lots  0010.0 prazo de envio 6 ate as 15:05 do da 24/02/2022. 

i• 

0 ITEM* 11.6  Pro 
TA READE

c
r

o

ADA

sa 

 01COmit
ropai0ogont
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oe) composição
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v
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valor
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°  E 

I

A 

r

C

o

Ci

s

R

r

:
1
)
:
I

1

)

71 
 i

C,0

!: 
de  

Motivo'  SOLICIT  

demonstrado  apes  fas a 
. I.' ;:- '' :' , ' '' . 

 
entrada de cede Itlirn 

'i 
e doerrernfante  

; Foi solicitada a  Kopp, par! o 
!
0011. 0 prazo de  aryl°  4 ate As 15:05 dodlai24/02/2022, 

 • ;!!!! 
! 1 : ! I ,! I, z ' II • ' . :. C't -- t I: 04:”.fit'IA 3 ' 

- Motivo: SOLICITAMO PROPOSTA READEQUADA COM COMPOSIÇÃO DE CUSTO, DE ACORDO COM 
0 ITEM: 11.6 Proposta arrematante abaixo de 30% (trinta por cento) do  veld  do valor de referência 
demonstrado  apes  fase de lance  sera  necessário a comprovação de composição de  cost.*  e notas ficais de 
entrada de cada Item do referido lote do arrematante.  

- 
Foi soilcitada a proposta readequade pare o lote 0001.0 prazo de envio 6 ate es 15:06 do 'ia 24/02/2022. 



, 24/02/2022 - 18:23:33 • Sistema 

24/02/2022 - 18:23:33 Sistema 

25/02/2022 - 08:02:57 Sistema 

25/02/2022 - 08:02:57 Sistema 

25/02/2022 - 08:09:45 SIstema • 
I 

25/02/2022 - 08:09:45.. Sistema 

3 

.28.23 

022- 14:28:42 

24/02/2022 - 14:28:52 

! • , , I  
Document  o L : Boa tardei Informo que somos fabricante do' s produtos arrematados, portanto 6 
Impossivel hos terniOs nota fiscal de entrada de tale produtos. Ratifico, Oro compramos os produtos para • 
vender, fab icamot  ifs  referidos. Segue anexo nota fiscais de vende/saida do produto para comprovar a 
exequibilidride do valor ofertado, juntamente com composição de custos , 

Sistema 
 

A proposta
1
teadequ da do lote 0004 foi anexada ao processo. 

Sistema A proposta'readequida do lote 0005 foi anexada ao processo. , 
i 

F. MAURO SERGIO BRITO DocumentJção  Lot  0008: Boa tardel Informo que somos fabricante dos produtos arrematados, portanto 6 
VIEIRA imposslvel os termas nota fiscal de entrada de tais produtos. Ratifico, não compramos os produtos para 

, vender, fab1camos Os referidos. Segue anexo nota fiscais de venda/salda do produto para comprovar a 
exequibIlid e do valor ofertado, juntamente com composição de custos , 

, • 11:. I 
Sistema A proposta eadequada do lote 0008 foi anexada ao processo. 

F. MAURO SERGIO BRITO 
• VIEIRA 

' 24/02/2022 - 14:29:18 F. MAURO SERGIO BRITO' Documentação  Lot  0007: Boa tardei Informo que somos fabricante dos produtos arrematados. portanto 6 
VIEIRA ' Imposslvel hos temids nota fiscal de entrada de tais produtos. Ratifico, não compramos os produtos para 

vender, tab'Icemos Os referidos. Segue anexo nota fiscais de venda/salda do produto para comprovar a 
exequibilidide do valor ofertado, juntamente com composição de custos 

, 
24/02/2022 - 14:29:23 Sistema A proposta readequada do lote 0007 foi anexada ao processo. 

24/02/2022 - 14:29:41 F. MAURO SERGIO BRITO Documentação Lote 0008: Boa tardei Informo que somos fabricante dos produtos arrematados, portanto 
VIEIRA impossivel nos termos nota fiscal de entrada de tais produtos. Ratifico, não compramos os produtos para 

vender, fabricamos os referidos. Segue anexo nota fiscais de vendarsaida do produto para comprovar a , 
exequibilidade do valor ofertado, juntamente com composição de custos 

A proposta readequada do lote 0008 foi anexada ao processo. 

A proposta readequada do lote 0009 foi anexada ao processo. 

Documentação  Lois  0010: Boa tarde! Informo que somos fabricante dos produtos arrematados, portanto 6 
impossível nos termos nota fiscal de entrada de tais produtos. Ratifico, não compramos os produtos para 
vender, fabricamos os referidos. Segue anexo nota fiscais de venda/salda do produto para comprovar a 
exequibilidade do valor ofertado, juntamente com composição de custos 

• A proposta reeidequ' deli do  tote  0010 foi anexada ao proCesso. 

1, A  prop°. read  cO I ta 0011 foi anexada ao processa . 

DOCurnen LC : Boa  birder Inform°  que somos fabricaria   dos produtos arrematados, portanto '  
impossivel s te a ri6ta  scat  de entrada de tais produtos. Ratifico, não compramos os produtos para 
vender,  fa  Oamos Os.refertdos.  Segue anexo nota fiscais de venda/salda do produto para comprovar a 
exequibill de do valor ofertado, juntamente com composição de custos 

O proces foi suspenso por Iniciativa do pregoeiro. 

Motivo: R BERTJRA PRGRAMADA PARA As 08:00  HS.  PARA 0 DIA 25/02/2022 

A sessão f#& reaberfl  'perk)  pregoeiro. 

Motivo: co4Inuldaddo  processo 

Foi sollott a a  pro  ata readequada para o  iota  0002. 0 prazo de envio é  at  asial0 do dia 25/02/2022... 
• 

Motivo: S ICITO LIGENCIA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR ITEM, PORQUE NA PRIMEIRA •". 
DILIGENC A EMPIRESA ENVIOU POR LOTE. A LICITAÇÃO E POR LOTE, MAS APURADA POR ITEM. 
APRESENTARNOTAS FISCAIS DE ENTRADA DA MATÉRIA PRIMA 

I 
Sistema Foi solicitada a proposta nsedequada para o lote 0003. 0 prazo de envio ir ate es 10:10 do dia 25/02/2022. 

Sistema Motivo: SOtICITO DILIGENCIA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR ITEM, PORQUE NA PRIMEIRA 
OILIGENC A A EMPRESA ENVIOU POR LOTE. A LICITAÇÃO E POR LOTE, MAS APURADA POR ITEM. 
APRESENTAR NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DA MATÉRIA PRIMA. 

Foi solicitada a proreasta readequada para o  tote  0004. 0 prazo de envio é até as 10:10 do dia 25/02/2022, 

Sistema 

Sistema 

25/02/2022. 08.32.35 

25/02/2022 - 08:12:15 

, 25/02/2022 - 08:12:43 Sistema 

' 25/02/2022 .08:12:43 • Sistema 

25/02/2022 - 08:13:14 ; Sistema 

25/02/2022 7. 08:13:14 Sistema 

25/02/2022 - 08:13:47 Sistema 

25/02/2022 - 08:13:47 Sistema 

25/02/2022 - 08:14:20 

Pagina 742 de 747 

,. In portal de A autenticidade do documento pode ser verificada nó  site  https Nalidaarquivo.portaldecompraspublicas.combr Cl. CI  
. . 

. ......COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras  Mgt  cas em 24/03/2022 As 11:12:05. 

- MIS PUBLICAS ,Código venficador 22A7AC 

24/02/2022 - 14:29:42 

24/02/2022 - 14.30.04 

24/02/2022 - 14:30:25 

Sistema 

Sistema 

F. MAURO SERGIO BRITO 
VIEIRA 

24/02/2022 14:36:28 

2.4/62/2022 14304 

24/02J2022 ;14:38:149  F. AURO SERGIO BRITO 
VIEIRA 

25/02/2022 - 08:10:12 

. 25/0212022- 08:10:12 

25/02/2022 - 0810:48 

25/02/2022 - 08:10:48 

25/02/2022 - 08:11:14 

25/02/2022 - 08:11:14 

25/02/2022 - 08:11:47 • 

25/02/2022 - 08:1 :47 ' . . . • 

• Sistema 

Sistema Motivo: SOLICITO CilLIGENCIA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR ITEM, PORQUE NA PRIMEIRA 
DILIGENCIA A EMPRESA ENVIOU POR LOTE. A LICITAÇÃO E POR LOTE, MAS APURADA POR ITEM. , 
APRESENTAR NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DA MATÉRIA PRIMA. 

Foi solicitida a proposta readequada para o  tote  0005. 0 prazo de envio é ate as 10:10 do dia 25/02/2022. 

Motivo: SOLICITO DILIGENCIA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR ITEM, PORQUE NA PRIMEIRA 
DILIGENCIA A EMPRESA ENVIOU POR LOTE. A LICITAÇÃO E POR LOTE, MAS APURADA POR ITEM. 
APRESENTAR NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DA MATÉRIA PRIMA. 

Sistema Foi solicitida a propoita readequada para o  tote  0008. 0 prazo de envio é até As 10:11 do dia 25/02/2022. 
' • 

Sistema Motiva  SOLICIT()  DILIGIA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR ITEM, PORQUE NA PR MEIRA 
DILIGENCIA A EMPRESA ENVIOU POR LOTE. A LICITAÇÃO E POR LOTE, MAS APURADA POR ITEM. 
APRES NO .FISIAIS DE ENTRADA DA MATÉRIA PRIMA.1r 
• - • . i 1 . • H 
Fol dolicit éapr  Ott  adequada pare o  Iota  0007. 0 prazo de envio 6 até As /0:12 do dia 25/02120222' 

• • • ; ! 
Motivo: SO-ICITO LIG NCIA PARA COMPOSIÇÃO DE  GUSTO  POR ITEM, PORQUE NA PR MEIRA " 
DILIGÊNCI1 A EMPRESA ENVIOU POR LOTE. A LICITAÇÃO E POR LOTE MAS APURADA POR ITEM. 
APRESE AR NO11AS FISCAIS DE ENTRADA DA MATÉRIA PRIMA. -; 

, 
Foi solidts a prosta readectuada para o  tote  0008. 0 prazo de envio é ate is 10:12 do cfia 25/02/2022. 

Motivo: SOLICITO LIGENCIA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR ITEM. PORQUE NA PR MEIRA 
DILIGÊNCIA. ESA  ENVIOU POR LOTE. A LICITAÇÃO É POR LOTE, MAS APURADA POR ITEM. 
APRESENTAR AS FISCAIS DE ENTRADA DA MATÉRIA PRIMA. , 

Foi soiicita4a proeta readequada para  onto  0009. 0 prazo de envio 6 até ris 10:13 do dia 25/02/2022. 
i 

Motivo: S LIGENCIA  PAM  COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR ITEM. PORQUE NA PRIMEIRA , • 
DILIGENC ESA  ENVIOU POR LOTE. A LICITAÇÃO E POR LOTE¡ MAS APURADA POR ITEM. 
APRESENTAR S FISCAIS DE ENTRADA DA MATÉRIA PRIMA, , 

. I 
' Foi  'solicit 

., .. 
sta readequada para o lote 0010. 0 prazo de envio 6 até As 10:13 do dia 25/02/2022. 

Motivo: SOJCITO LIGENCIA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO POR ITEM, PORQUE NA PRIMEIRA • 
DIUGENC A EMPRESA ENVIOU POR LOTE. A LICITAÇÃO E POR LOTE, MAS APURADA POR ITEM. 
APRESEN AR NO1AS FISCAIS DE ENTRADA DA MATÉRIA PRIMA. 

Foi solicitada a propbsia readequada para Glote 0011. 0 prazo de envio 6 ate is 10:14 do dia 25/02/2022. 



A sessão foi reaberta polo pregoeiro. 

Motivo: Continuação . • 

0  process()  foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

Motivo: REABERTURA DiA 10/03/2022 As 14:00  HS  

Reabertura 
; 
 pre° dig  11103122 as 0800 

„II • e • 
A  sestet)  foi reaberta pelo pregoeiro. .  

, 

10/03/2022 15:13:10 Pregoeiro 

11/03/2022 - 08:21:44 Sistema 

11/03/2022 - 08:21:44 Sistema 

11/03/2022 - 08:21:58 Pregoeiro 

11100,2022 - 15:4630 Sistema 

11/03/2022 • 15:46.30 Sistema 

110 

14/0312022 - 11:10:15 

14/03/2022 - 111015 

. . ; Sistema 

: Sistema 

14/03/2022 - 11:11:18 :Pregoeiro 

14/03/2022 - 14:13.52 Pregoeiro 

14/0312022 - 17:05:42 Sistema 

14103/2022 - 17:05:42 Slaloms  

15/03/2022 - 06.06:44 SiSteMa 

15/03/2022 - 080844 .• • • ,•;;-.1 Sistema . 

*Sistema • •i • ••• 

16/03/20i12 gligtem 
•• •.• 4,•! f . • • • 

' 16/0312022.0956:14 ' ; Sistema ' 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema . 

Sistema 

1803/2022 - 09:56:14 

16/0=022 - 18:42:39.  

16/03/2022- 18:42:39 

17/03/2022 - 09:59:51 

17/03/2022 - 08.59:51 

17/03/2022 - 17:48:33 

17103/2022- 17:48:33 

1810312022- 09:02:20 

1803/2022 - 09:02:20 

18/03/2022 - 16:4756  

. • . 

18/03/2022 As 09:00 HS. 
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i . e't4i4tY ' '• - com icAo os!cusTo eoRtTeAf; 
1/.! • 1  elf  1 4tAt ,, 

, , -, , ;•;:,,i ti,  

1, 4.',1:., ..''',.' +. ', • , ,, ... 
' ... ,,,,;,- ; , 

 
, ..,-r4, 4::::::,,,,.; 41,14 • , ,,  

,i. . . 
• *- • ''-'7.?-.1‘ POR  LOT  A LICITACAO E POR

. 
 ,....?f, . r i  ;,, -,,if„.,,,i i  it  I. Eli i 1 

:... i .  ". APRESENTA o ., . . ENTRAD DA MATERiA PRI 
• '. i! • t O•gl.! '.1','' '• • " ' .'ii.3 ...4 '1 '.;f ' 'iliqts.,  .: ' . 

25/02/2022 -09:34:09 A proposta . .a . , .. fol anexada  so process°.  • ' •ir;  ji .f. , . • '. 
25/02/2022 - 09:40:01 . . . Sistema A proposta reaasqueds .  

'It!'  o 
 lot,  
• ., ,- 

foi anexada ao processa . ;!rl't•- ' ' •' • . . i. _ . _._.._.- 

25/0212022 - 09:40:19 Sistema A proposta readequod
i
o 8i )o1•104 fol anexada ao  process°. ..'...,!:: •; . .,  

25/02/2022 - 09:40:52 Sistema A proposta readequadft
.
d0 late ¶5 foi anexada ao processo. . ,, .. , , ..,,.., 

3. 
,..... ,F .. .. i,. .....: 

• .1 .* . "1.*- 
25/02/2022 - 09:4107 Sistema . A proposta readequel

i
do Ilte

, 
 C
i
f
i
lit08foi;anexada ao processa , , ii. i 'f: :: i!, .1.!-..1•- • ,*.fs'i  ...di'  'i " ' ' . • 

. 'L'i... '..,;. i.1-J, • 25/02/20224-0841:23' . ¡ Sistema A proposta . . do  tote  11007 fol anexada
; 
 ao processa ' • • .1-. ito, i .;, I i!.; --,,,,, ': 4!: e

1,
4,  : p.  LI • .., • , : , . '•,1 . ". .: 

'At,  '-.•- • . 
25/02/.  2022 - 09:4. 1:47 Sistema A proposta readequaddo  iota  (008 foi anexada ao processo. • . ,. 1,  : ; . ;j• ' ' • ,,, , - 

• 
t ; "I . ' .. . • ; i 

28132/2022 - 09:42:07 Sistema A proposta do  tote  ?009 fol anexada ao  process°.  . 

25/02/2022 - 09:42:43 Sistema . A proposta , . ...:*:- do lote • 11 foi anexar ao processa .Hi.  „.I  ..., ;11
.
... ;.. I.

, 
 .. • I

.. 
 . . . ' t .. 

I 

25/02/2022 - 09:4225 . Sistema . A proposta readequ :do  kite  10 foi anexada ao  process°.  

: 

• . . 

2510212022 - 1912:23 

25/02/2022 - 191223 . . :  Seisms  . •...' fi ,..ir .,.... .. 

Sistema • 
.r . 

• . ti!:41V°y.  . : .S.15a9e ri ,".1. ij,.. 1:  

0 procestio  tot por 
__:.e  ,it• 

 . ,I 

do  

pars  o  cis  03/0'3/2022 

‘ Ill *.ilt, i' ,, .1t *,,.• . .'''. '

,,,,,,

•

141, .4 

 
• .ii 1!.**:•,1 - •I ... ., ., . 

: 

',.. 
.;;;...' si.. 

°31,°31C18  irf' . E: 11 ... 1! I  : i  tlitit il•.! !. ' :::' :. •  ii  r li°  •Illitt, 
i• ii• It ' 4  isi: '  iii;  • •• l. 

.1 . , • 4: • !. . i• ' 
. .i,.. '[ 11 t,'•1 ,: ,•i • • . • 03/03/2022 - 080208 . ' --: Sistema ....1 .1 4 . , Motive:Cceo. , I 't  

r : , 
I i .,, .„, .C• ••• fy;  

03/03/2022- 18:3022 Sistema . " : ' 0 processo foi a do pregriro. . 

04/03/2022 - OB.'  11:59 Sistema 

b'  

m

M

oevo

olivo:

: conu

reabertune

nuidide
. 

 •.• 

pc:mole:so

pas/

ir°. 

 o  die  04/03/2022 is 08.00 ha. ' 

A seasio f01 mohot  

0 prooesso foi : ! i' i 

i ' . '' '''.1: . 
1. 

04/03/2022 - 08:11:59 

03/03/2022 - 18:30.22 

. Sistema 

Sistema 

07/0312022- 18:38:07 Sistema 

08/03/2022 - 08.07:51 Sistema 

08/0=022 - 08:07:51 Sistema 

08/03/2022- 18:43:34 Sistema 

0803/2072 - 18:43:34 Sistema 
• • , 

. • . ti 1 4i3 08:3014. ;'. '; 14' . 4:  04/03/2022? 175005 • i 'Sistema Mo 
it,...4:S',1:s. ; ',!•••• , ' P.' I ' i• "'' ' 

Motivo * 
!.5ri * :1,tlf. • • .q.;..- 

-.4 SI,Utra .;1‘- 1 ''i : , 1  A sli
,
ssão fol .1 

• • -e 'fOi 11..r, !.:1 oti. ' • .. ,  
Ili 

i 
li , , 07/03r4022 7 PT;020 ,„ et  • (.. Sistema :, • ., 1. :44 1

.
: me-  ti;,,e: -' t.111 4

1 14 
3 .. 

1
,
1 

07/03/2022-18:38:07 Sistema . 0 proceste Iniciptiva do pregoeiro. , ' •• ' , ! ... 
• ' !I** •. 

Mouvo: Roarkift programada para as 08 ha do dia 0803/2022 

Mother  Continuação IJ 

Bom dia a todcia 

0  process* rot  suspa4p por Iniis1iva do 
• • - 

Motivo: REABERTU 

A sessio foi risebsha 

• 
Mot1vcrtontinuegi0 

S6 vamos rel.  nider,a 

Boa tarde,  vomits  dor 

0  process°  fol Par 

Motiva Reabertura Prcramada1pwa o  die  1 

A sessao foi reaberta Iro. 

Motivo: PROSS.r.
ti O IDi PROCESSO 

0  process°  foi va dO 
• 1.1 • 

• Maw:  ree 16/93/2022 
:•2ti 

A  Bestir  foi risaberte peio pregoeiro. 

Motivo: CONTINUIDADE DO PROCESSO 

O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

Motiva reabertura as 10:00 te do dial 17/03/2022 

A sesstio  rot  reaberta polo pregoeiro. 

Motivo: prossaguimento'  do  process°  

O processo foi suspenr porillotiva do pregoeiro. 

Motivo* REABERTUR1
;
PRODRONIADA PARA 0 DIA 

A sessão foi reaberta  pm-  pregoeira 

Motivo: Continuação . . 

p.1140 por 110  91990ififo• 

DIA 15/03/2022 AS 09:00 HORAS, • t " 
rt•:*:• • r•I . i•• i• 
bT't r t •? 

I 1 : 
• ". 

is 08.00 

O processo foi sus 

portal de A autenticidade do documento pode ser vertficada no  site !IUDs./  

I 
Documento gerado ekstronlcomente no Portal de  Comoros  PUb tC i 

I I  le  AINPLI AC. 11 8 Código verificarlor: 22A7AC: • 
i ‘ ' oi t.: P 

! , 
•• . , • ' . . 

. 
vo.port espublicas.com.br  • 

,  

022 is 1h12:05. ' 
• ,• ' 

I. 

04/03/2022 - 17:8805 ' Sistema 

. .• 



3/2022 4  5:38:05 

22/03/2022 15:30 05 

22/03/2022 15:360 SI:terri.  

22/03/2022 - 15:36:05 Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

223/20A6 Sistema 

.25:18 Sistema 
• • 

' 'n..7t1372022 - 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:38:05 

„ 22/03/2022 - 15:38'05 
' 22/03/2022 - 15:36:05 

22/03/2022 - 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:33:40 - Sistema 

22/03/2022 - 1513:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:3140 Sistema 

22/03/2022 - 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:36.40 • Sistema , 

22/03/2022 - 15:33:40 ' Sistema 

22/03/2022 5 3340 Sisteme 
••, . • • 

; 22/03/2022.-15:3::r40 Sistema 

r 22/03/2022 15:33:40 ' Sistema 

22/03/2022 - 15:33:40 Sistema 

22103/2022- 15:33:40 Sistema 

22/03/2022 - 15:33.40 

/ 22/03/2022 - 15-33-40  

., 22/03/2022 -15:38:05 : ' Sistema 

' 22/03/2022 - 15:36:05 Sistema Motivo: Oecumprimento ao item 6.10 do  Edits!,  As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção aapresentação 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 deve  So  ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 

• i . 
. 0 fornecedor Raimundo Nonato Martins Brito foi habilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

0 fornecedor RaimUlido Nonato Martins Brito foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

0 fornecedor Raimundo Nonato Martins Brito foi habilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro. 

0 lote 0063 tem como novo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 
897.060,50. • . 

' 
22/03/2022 - 15:36:05 • , Sistema 0 fornecedor Raimundo Nonato Martins Brito foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro. 

. . 
22/03/2022 - 15:36.05 . Sistema ' 0 lote D604 tem do o novo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 

i . .. L .: • ' 
, 

11. 897.797,58...' Li 

0 focnece4tr elr b ionatO  Martini'  Boto foi inabilitacto para  elate  0005 pelo pregoeiro :I 

O late 000 "novo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SEFItVICOS LTDA  corn.  'tame.  d 

. • . ,. 
377.116, 'l ' . . -': .: ; '',- . 1 ,-" ',i' ., '' !, li  

.r. 
O tom tO Martins  Brit;  foi inatillitatio are O  foie  6D06  Palo  pregoeiro. 

ci  kite o novo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LIDA com lance de Rã 
389.987 , 

• 1 i ' 
0 fomece4r Rain1L1 o Nonato Martins Brito foi inabilitado para o lote 0007 pelo pregoeiro. 

0 fomece4r Ralmti ' ' Nonato Martins Brito foi inabilitado para o lote 0008 Pelo pregoeiro. 

0  tote  000  ten  ob novo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA  corn  lance de 'Rã 
340.961 

• 0 tom 

‘• 0 fome 

22/03/2022 - 15:33:40 

22/03/2022 - 15:33:40 

22/03/2022 -15:36:05 

22/03/2022 - 15:36:05 

22/03/2022 - 15:38:05 

22/03/2022 - 15:36:05 

O tomeced&  Rolm  o Nanato Martins Brito foi inabilitado para o lote 0011 Pelo pregoeiro. 

Foi aberta tegoclactIO para o lote 0001. 0 prazo Et ate es 18:00 do dia 22/03/2022. 

Motivo: neSociação 

Foi  aborts  riegocia b'  para o lote 0002. 0 prazo é ate es 18:00 do dia 22/03/2022. 

Sistema Motivo: Negociagao.  aberta 
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22/03/2022 -153605 

22/03/2022 - 1E38:42 

22/03/2022-15:38:42 

22/03/2022 - 15:39:15 

22/03/2022- 1539:15  

: Sistema 

Sistema 

• Sistema 

Sistema 

• Sistema 

Sistema a 

;• Sistema  

&sterna  „ 

• Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Motivo: Se são sus nsa, reabertura programada para o dia 21/03/22 es 10:00 

reabertura 
•i 

 rogram da para adia 22/03/2022 es 14:00 ha. 
 

A sessão t '. aberti pelo pregoeiro.  i

ii 

 re  

Motivo: Co  

0 fornec4r f.4AUR 'SERGIO BRITO VIEIRA foi desclassificado no processo. 

cumpriu a 'solicitação de composição de susto por item 

• 0 fomecedbr MAURO SERGIO BRITO VIEIRA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 
, . 

0 fornecedor MAURO SERGIO BRITO VIEIRA foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

• 0 lote 0002 tem cOr'L novo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 
168.003,40 

. . 0 fornecedor MAUR6 SERGIO BRITO VIEIRA  tot  desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro. 

0 lote 0003 tem como novO arrematante Raimundo Nonato Martins Brito com lance de RS 888,007,40. 

• 0 fornecedor MAURO SERGIO BRITO VIEIRA foi desclassificado para o  tote  0004 pelo pregoeiro. 

0 lote 0064 tem com) novo arrematante Raimundo Nonato Martins Brito com lance de R$ 888.588,44. 

0 fornecedor MAURO SERGIO BRITO VIEIRA foi desclassificado pare o lote 0005 pelo pregoeiro. 

0 lote 0005 tem  comb  novo arrematante Raimundo Nonato Martins Brito com lance de R6 373.294,00. 

0 fornecedor MAURO SERGIO BRITO VIEIRA foi desclassificado para o lote 0006 pelo pregoeiro. 
• I 

0 lote 0006  tern  coma novo arrematante Raimundo Nonato Martins Brito com lance de Rã 386.057,00. 

0 fornecedor MAU SER1010 BRITO VIEIRA foi desclassificado para o lote 0007 pelo pregoeiro. -• 

i 0 IOUS õ d n dO ndVolerremaiante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LIDA com lance de ps '.. 
-217.989. 

, tom SER IO BRITO i/lElkA foi desclassificado para o  tote  0008 pelo pregoeiro. 
1. 

0 lote 006 tem coro ncivoarrematante Raimundo Nonato Martins Brito  corn  lance de RE 337.491,00. .- 

0 fomecedr MAU SERGIO BRITO VIEIRA foi desclassificado para o lote 0009 pelo pregoeiro. 

0 lote 000t tem contO novo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 
371.037,00 1 

O tomecer MAUR0 SERGIO BRITO VIEIRA foi desclassificado para o lote 0010 pelo pregoeiro. 

0  tote  DOU, tem  co  dnovo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 
416150,5 !it • 

• O  fom . MAU SERGIO BRITOMEIRA foi desclassificado para 'o lote 0011 pelo pregoeiro. 

,O lote 001 tak cot 
456.339, 

O fomecedbr Reimuhdo Nonato Martins Brito foi inabilitado no processo. 

• 
r  Rolm  o NonatO  Martini  Brito fol inabilitado para O lote 0009 Oelo pregoeiro. ' 

r Raim Nonato Martins Brito foi inabilitado para aloje 0010 pelo pregoeiro. 

o nOvo arrematante CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 
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22/03/2022 - 15:42:53 • .• ii  Sistema 

22/032022 - 15:43:33 ; Sistema 

22/03/2022 - 15:43:33 : Sistema 

22/03/2022 -154348 F. CORPORAT1VA 
, COMER... 

i 
22/03/2022 - 11:44:38 F. CORPORATIVA 

22103/2022-j5 4502 ,..; , • : • , 3 F. CORPORATIVA  

:WI'  '• ;:.; rk.. ! 4.: COMEFL4 • .4 •,. 
-, ,.ift !Ito  o....1  it  .! • t •4? 4'••• 4 .....• .. 

22/0113/24.kiy1, 15:3, 3i,,t :, 1: :-. ',E.: . F. dORPORATIVA 
COMER... . • • .4 ; : 

22/032022 - 44802 '. " F. CORPORAT1VA 
COMER... 

22/03/2022 - 15:46:21. 

22/03/2022 - 15:46:39 

22/03/2022 - 15:47:01 ' 

22)03/2022- 15:4722 • 

22/03/2022- 15:47:44 

22/03/2022. 16.27.23 

2211349.140 •1-. •• et:  
22/03/2022.:1540:38., ; 

22/03/2022. 15:40:38 '  . 

22/03/2022 - 15:41:03.  

22/03/2022 - 15:41:03 

2240312022.15:41:25 

22103/2022 15:41'25 . 

22/031,;04.1.151146  
22/03/2  On.  - 1i5:41:413 

22/03/2022 - 15:42:05 

22/03/2022 - 15:42:05 

2=32022 - 1542:26 

22/03/2022 - 15:42:26 • ; • 

22/03/2022 - 15:42:53 

I ; 

1 
¡sterna • 

, . „ • 
'  Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema , 

Sistema 

S• istema 

S• istema 

S• istema 

SIstema 

• Slate=  

Sisterna 

• 4 • 

; Foi aberta : 0305. 0 Orig. ate is 18:00 do 
• - :i 

Motivo Negociação aberta 

Foi aberta negociação pare o  Iota  0006.0 prazo ti ate  its  18:00 do dia 22/032022. 

Motivo: Negociação aberta ; 

Foi  Iberia  negoelaçaiii.ara 0,tot,  0007. 0 prazo 6 ate as 1800 do dia 22/03/2022. .,'1;,...,,.' . • •„'...., :,.. ,., i4.1i' . .. 

Motivo.  Negociação 
It 
 ' a ;:t E....F. .t; .. 

': '.f.. ; t :; ..I':' ' :* ...P. ' ; I;  • ' '''' : ;.  it  t. .i; 1 i.: .-; • it,t, ! 4 I: • • . • 

Foi aberta 0008. 0 prazo I até 081800 do  die  22/03/2021 ,, ,-...i, , ,-:. • ... ,i•li -- ' 

t•  diaries  do jumento dos Insumos, não rt.  demos diminuir es valores, 16  III  

!tio,.¡-,1,:.:f.: :!-,te 70 ,i)* .: .1  • It40:iihr, , !..4 , : i, ¡ ! , ; . , i r:,'w . 
• . 11 t

ii 
!,),*.tr4„ Ifi r'!up-ii.t sl .ili'Pr ,!. . i 6  kb/  i;  -!. !.. ,.. ' . 

a dierlel de 
, , 

, , • ... i'Vtitk,f. 1:04. !i:rttif illip 1111$ ;"1/ 1'`.:4;',.J ,tf 11 :,...; 14+,4,  ' 
,!. , • , 

Negodagio Lelle•. infallignente  !gar!!  do aurnento dos *sumo*, não podernos direinuir os'inionis,* ; ';. . • i • :::. ' ; • 
tao no  finite;  t. • • .1,f ;‘ ; • ' • ' • • ! !'.. • ! ',! .'. ! 

Negociação  Lot.  to 0007 infeilzmaMe diente do aumento dos insurnos não podemos diminuir os valores.*  
Who  no  limit.  

Foram solicitadas o lote 0001. 

Motivo: Solicitação de os tr. 
Negociação Lote 0002 nfelizmrte diante do 1urn1r10 dos insumos, não podemos diminuir os valores, J6 
estão no  !finite. , • 

Negociação  Lots nfeIizmnt. diante do 4umento dos insumos. não podemos cdrninuir os valores. J6 

I  estio  no limn& 

Motivo: Negociação 

Foi aberta negodapio 
, 

Motivo: Negociação 

Foi aberta 
lii 

Moevo: Negociação 1  

Foi aberta 
• I ' 

Motivo: Nerroeirt
.IR 

;IS 
0009.0  prazo  6 ate es 18:00 do die 22/03/2022,  

• f" % : : • , ; 

0010. 0 6 a* is 18;00 do ilia 02?. 7 

9011.0 pr 6 eta Os 18:00 do Ole 22./Q3/20.  !L' I  

prazo  de  envio  6 ate  és  18:00 did,  die 22/03/2022. 

• 22/03/2022 - 18:02:16 

2203/2022 - 18:0218 

22/03/2022 - 18:02:16 

22/03/2022 - 18:02.18 

22/03/2022 - 18:02:16 

22/03/2022 - 18:02:18 

22/032022 - 1t02:18 
Is 

24103,740 .:11:02:18 .:'  

22/0312022- 18:02:18 

224332022 - 18:02:16 

22/03/2022 - 18:02:18 

22/03/2022 - 18:02:22 

22/03/2022 - 18'05:56 

22/03/2022- 18:05:56 

p
c
0
0
,

14
,1

1,
,J,
RA8 

 

PÚBLICAS 

F. CORPORATIVA 
COMER... 

o fomecodor CORPORATIVA COMERCIO E 

oforpeoedor CORP0RA:11VA COMERCIO E 
, 

- 
. PlORATRATIVA COMERC10 • 

COR.P0Ft/q1\i/kcCimERIT p 

ORPOftATIVA COMERCIO E arado vencedor o fornecedor C 

Para o lote 0010 fol habilitado •  declared°  vencedor o fornecedor CORPORATIVA COMERCIO E 
SERV1COS LTDA.  

Para o  tote  0011 foi habitado e cfectarado vencedor o fornecedor CORPORA11VA COMERCIO E : 

Sistema 0 processo foi suspen? par  

Sistema Motivo.  Reabertura pitgratneda o dia 23/03/22 as 08:30 : 

Sistema A data limite de  inter"  de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2022 As 18:22. 

SERVICOS LTDA. ',44, ' 

. a do pregoeiro. 
' 

il 
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• Sistema 

Sistema 

Sistema 

¡
i 

Sistema 

Sistema 
i • .  

&stems  

Sistema•• 

•  
Slaloms . • 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

F. CORPORATIVA 
COMER... 

F. CORPORATIVA 
COMER... 

F. CORPORATIVA 
COMER... 

F. CORPORATIVA 
COMER... 

Para o lote 0002 fol 
SERV1COS 

Para o lote 0003 fdl 
SERV1COS LTDA; 

Para o lote 0004  Id  
SERVICOS LTDA.' 

Para o  tote  0005 fol 
SERVICOS LTDA. 

Para o Iota 0008  foi  
SERV1COS LTDA...• 

. ; 
Pere o lots I 
SERVICOS LT 

Para o Iota °ode  tal,„  Tddi 
SERV1COS LTDA4- '1 ' 

, 
Para o  lote  0009  foi  habilltado e 
SERVICOS LTDA.  

A diligência do lote 

Para o lote 0001  fat  
SERVICOS  LTD&  

Negociação  Lots  0008: infelizmare diante do aumento  
'Aldo  no  !unite.   

•i 
Negocteção Lote 0009:: Infailirnente diante do aumento 
estão no limite.  

ul . • • r 
Negociação  Lots  001q Infeitzmente diante do stumento 

Negociação Lote 0011 lriellzmente  dents  do aumento 
estão no limite. i• •  

- r 

estão no limite. •  

so prat:ear. 

o fornecedor CORPORATIVA COMERCIO E• 
• ! ' 

O fornecedor CORPORATIVA COMERCIO E 

' "t:;%, 

o fornecedor CORPORATIVA COMERCIO E 

o fornecedor CORPORAT1VA COMERCIO E 

dos insurno!:  MOD  podemosdloténdrcsv*rss. já  

. • • i • ; 

dos insurnos.  net)  podemos diminuir os valores;* 

dos insurnos, não podemos diminuir os  velars!.  já' 

dos Insumos,  Who  podemos diminuir os valor**,  le  

• 
• 

• 

' 
• 

tl 

.5 



A sessão fól reaberta pelo pregoeiro. 
i--•:1:  

Motivo: Cdirtinuaçfi 'do Certame .  

A sessáo fi flnalizada ao processo foi encaminhado para adjudicação. i 
. J . 

0 lote 000 foi adju cedo por Franciel Pessoa Da Silva. 

foi adju cado por  Frivol&  Pessoa Da Silva. 

foi adlurilcado  por  Fwd.!  Pessoa Da Silva. 

.O lote 0001foi  adjucicado por Franciel Pessoa Da Silva. 

0 lote 0005 foi adjudicado por Franciel Pessoa Da Silva. 

24/03/2022 - 08:33:45 . 

' 24/03/2022 - 08:33:58 

2.4/03/2022 - 08:34:25 1. 

.1 24/03/2022 0834:42. 

: 

24/03/2022 - 08:35:06 

, 24/03/2022 - 08:35:15 

24/03/2022 - 08:35:31 

24/03/2022 - 08:35:40 

.! 24/03/2022 08:35:56 

24/03/2022 - 08:38:05 

24/03/2022 - 08:36:18 

• 24/03/2022 - 08:38:27 

24/03/2022 - 08:36:40 

24/03/2022 - 08:36:.49 

Sistema • 

, Sistema 

SI  IT  

Sistema , 
' 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

" Sisterna 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

24/03/2022 - 08:37:01 

24/03/2022 - 08:37:09 

Sistema 

Sistema 

24/03/2022 - 08:37:20 

24/03/2022 - 08:37:29 

24/03/2022 - 08:37:44 

24,03,2022: 08:37:54 

24/03/2022 - 08:3837 

24/03/2022 - 08:38:45  

LI 

14 Sistema 

.14 Sieterna 

.09:17 Sistema 

^426/03/T022 09:09:26. • • Sistema 

23/03/2022-09:09:44 , • Sistema 

23/03/2022 - 09:09:58 - Sistema 

23/03/2022 - 09:10:13 Sistema 

23/03/2022 - 09:10:41 Sistema 

23/03/2022 - 09:10:54 

23/03f2022 - 09:11:05 

23/03/2022 - 09:11:19 

23/03/2022 - 09:11:33 

23/03/2022 - 09:11:53 

23/03/2022 - 09:12:11 

24/03/2022 - 08:33:32 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

.Sistema 

SIMMS 

Sistema 

:1 

Sistema 

0 lote 0003 foi adjudicado por Franciel Pessoa Da Silva. 

0 lote 00C17 foi adjudicado por  Randal  Pessoa Da Silva. 

• 0 lote 0006 foi adjudicado por Franciel Pessoa Da Silva. 

0 lote 0009 foi adjudicado por  Randal  Pessoa Da Silva. 

0 lote 0010 foi adjudicado por Franciel Pessoa Da Silva. 

0 lote 0011 foi adjudicado por Franciel Pessoa Da Silva. 

A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 25/03/2022. 

O lote 0001 for homoldigado por FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. 

9 lote 0042_fol hOM .16griirclo  or  FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. - , '.t. 

A data Ifinlirj;;;:ara no cadastro de reserva do  Jots  0001 foi definida pelo pare 25/03/2022 AS 

• . • , • • • I • moo. • 

A data liml clf3açfid 66 cadastro de reserva do lote 0002 foi definida pelo pare 25/03/2022 as 
08:00. 

foi hom Iogado por FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. • - 

para particiPação no cadastro de reserva do lote 0003 foi definida pelo para 25/0312022 as 

foi homciogado por FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. 

Ora p cipaçáo no cadastro de reserva do lote 0004 foi definida pelo para 25/03/2022 as 

foI homtgado por 'FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. 

para pirticipactio no cadastro de reserva do lote 0005 foi definida pelo para 25/03/2022 As 

O lote 0005 foi homologado por FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. 

A data Iimit para participação no cadastro de reserva do lote 0008 foi definida pelo para 25/03/2022 as 
08:00.  

O.  lots  000 foi homologado por FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. 

A data limita para participação no cadastro de reserva do lote 0007 foi definida pelo para 25/03/2022 as 
08:00. 

0 lote 0008 foi homologado por FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. 

A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0008  tot  definida pelo para 25/03/2022 As 
08:00. 

0 lote 0009 foi homologado por FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. 

A data limite para participação no cadastro de reserva do lote 0009 foi definida pelo para 25/0312022 as 
08:00. 

(t)  tote  0010.f.r/  horn  tOgado:por FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. • 

A data Iln 10 cadiStro de reserva cii)  iota poi  0 foi definida pelo para 25/03/2022 ás 
08:00. ••1 i' • • -••'.. . • , 

' 

0  Iota  0011 

Sistema 

Sistema 

•. Sistema 
• .: 

Slaterni 

'.§teterrie 

0 lote 

A data limi 
08:00. 

0 lote 00 

A data limi 
08:00. , 

O  kite  Doo 

A data HO 
08:00. 

or  FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO. ' 

A data llrn ara p1I1cIpação no cadastro de reserva do  Iota  0011 foi definida pelo  pant  25/03/2022 ie 
08:00. 

Mudanças de Equipe de Apoio' 
1  Nome 

1 

MARIA TAMIRES FREI-MS SILVA 

MARILIA NUNES DA SILVA.  :  

Alterado Em 

, 22/02/2022 - 22:39'38 

22/02/2022 - 22:39:38 

Franciel Pessoa Da Silva 
.v. 

. Pregoeiro 

Nyina 746 de 747 

1:1 portal de . A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https: ivalidaarquivo.porteldecompraspublicas.corn.br  
,,....COPRA13 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras PÚbl casem 24/03/2022 es 11:12:05. 

- • MIR PUBLICAS Código verificador 22A7AC 
• 



ion  portal de A autentdade do documento pode ser verilicada no  site  haps:/ .porteldecompiaspublices.00m.br 

I I I  le  ti 11:UR  t A8  8 Código verificador! 22A7AC ' : t. 
Documento getacto eletronicamente no Portal de Compras Pablices em 24/03/2022 is 11:1205. 

• • 

PAgina 747 de 747 

CI El 


